
1. NOVÝ AUTORSKÝ ZÁKON
Dôvodom prijatia nového autorského zákona sú predovšetkým zmeny v oblasti ochrany autorských práv. Potreba zmeny súčasného
autorského zákona vyplynula tiež z problémov vznikajúcich v súvislosti s otvorenými zdrojmi vzdelávania, opakovaným pou ží vaním
informácií verejného sektora, alebo používaním autorských diel knižnicami, galériami múzeami a archívmi. Z dôvodu rozsiahlosti
zmien nebola vykonaná novela autorského zákona, ale bol prijatý úplne nový autorský zákon. 

2. PRÁCA NADČAS
Práca nadčas sa využíva v situáciách, kedy je potrebné vynaložiť zvýšené úsilie z dôvodu splnenia istých pracovných úloh alebo
cieľov, ktoré by nebolo možné dosiahnuť v štandardnom pracovnom čase alebo v rámci štandardného pracovného režimu. V našom
článku Vám prinášame vysvetlenie podmienok práce nadčas. 

3. NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Novela prinesie predovšetkým ochranu pred takzvanými schránkovými firmami. Bude zavedený register konečných užívateľov
výhod subjektov, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania. Ďalšou zmenou je umožnenie využitia elektronického trhoviska
aj na obstarávanie nadlimitných zákaziek. 

4. NOVELA ZÁKONA O RODINE
Cieľom novely zákona o rodine je podľa dôvodovej správy riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré priniesla prax za
uplynulé roky účinnosti zákona o rodine a s ním súvisiacich právnych predpisov. Všeobecným hlavným motívom novely zákona
o rodine je zlepšenie podmienok ochrany detí a zvýšenie významu stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou. Snahou
novely zákona o rodine je tiež, aby inštitút umiestňovania detí do ústavnej starostlivosti bol tým najkrajnejšie aplikovaným. 

5. KONTROLA ZAMESTNANCOV ZAMESTNÁVATEĽOM 
V súčasnosti aj vzhľadom na rozvoj moderných technológií nie je vylúčené, že zamestnávatelia z dôvodu zachovania pracovnej
disciplíny pristupujú ku krokom, ktoré smerujú k monitoringu činností zamestnancov na pracoviskách rôznymi metódami. Uve-
dená problematika má viacero rovín a v našom článku Vás oboznámime s podmienkami, za ktorých môže dôjsť k monitoringu
zamestnancov a aká je ochrana zamestnancov a ich súkromia. 

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NÁVRH ZÁKONA O EURÓPSKOM OCHRANNOM PRÍKAZE V TRESTNÝCH VECIACH
Cieľom návrhu predmetného nového zákona je transpozícia niektorých právne záväzných aktov Európskej únie do právneho
poriadku Slovenskej republiky, ktoré by mali posilniť a zlepšiť ochranu osôb voči trestným činom, ktoré môžu ohroziť ich život,
telesnú alebo duševnú integritu, dôstojnosť, osobnú slobodu alebo sexuálnu integritu, čo sa má dosiahnuť prostredníctvom vzá-
jomného uznávania vymedzených ochranných opatrení. V našom článku Vám návrh nového zákona rámcovo predstavíme. 
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Dňa 1. júla 2015 bol v NR SR prijatý Au-
torský zákon. Autorský zákon nadobudne
účinnosť dňom 1. januára 2016, pričom
zruší zákon č. 618/2003 Z. z. o autor -
skom práve a právach súvisiacich s au-
torským právom (autorský zákon). Nový
autorský zákon prinesie viacero zmien,
iba s najdôležitejšími zmenami, ktoré
doterajší autorský zákon neupravuje, Vás
oboznámime v nasledovnom článku. 

Autorský zákon ustanovením § 3 defi-
nuje niektoré pojmy, ktoré súčasný zá-
kon neupravuje. Autorský zákon defi-
nuje divadelné dielo ako inscenované
dramatické dielo s hudbou alebo bez
hudby, pantomíma a inscenovaná taneč-
ná choreografia alebo iná choreogra-
fia; jeho autorom je najmä jeho režisér,
ktorý toto dielo vytvoril tvorivou dušev-
nou činnosťou. 

Dielo výtvarného umenia je Autorským
zákonom definované ako maľba, kresba,
koláž, tapiséria, rytina, litografia ale-
bo iná grafika, socha, keramika, šperk
alebo iné dielo výtvarného umenia a fo-
tografické dielo. 

Ustanovením § 5 sa rozšíri negatórne
vymedzenie predmetu autorského prá-
va. Oproti súčasnej právnej úprave sa
po novom nebude za predmet autor -
ské ho práva považovať územnoplánova-
cia dokumentácia, štátny symbol, sym-
bol obce, symbol samosprávneho kraja,
prejav prednesený pri prerokúvaní vecí
verejných, dielo tradičnej ľudovej kul-
túry a výsledok výkonu činnosti znalca,
tlmočníka alebo prekladateľa.

Minimálna výška kúpnej ceny, z ktorej
sa vypočítava právo na odmenu pri ďal-
šom predaji originálu diela výtvarného
umenia sa po novom zníži. Podľa súčas-
nej právnej úpravy sa právo na odme-
nu autora vypočítava z kúpnej ceny
nad 1.000 Eur, ustanovením § 23 ods. 5
Autorského zákona sa uvedená hranica
zníži na hranicu nad 100 Eur. Sadzby
výpočtu odmeny zostávajú zachované
vo výške súčasných sadzieb. Kým teda
podľa súčasnej právnej úpravy sa pri
predaji obrazu v kúpnej cene naprí -
klad 900 Eur neuhrádzala odmena au-

torovi, po novom sa v uvedenom prípa-
de odmena bude odvádzať. 

Autorský zákon nanovo definuje pojem
vysielanie diela. Ustanovenie § 28 de-
finuje vysielanie diela ako šírenie die-
la uskutočňované osobou v rámci jej
programovej služby, ktoré môže byť
prijímané verejnosťou prostredníctvom
elektronickej komunikačnej siete, a to
aj vtedy, ak ho technicky zabezpečuje
iná osoba na základe dohody s vysiela-
teľom v jeho mene a na jeho účet,
vrátane šírenia diela pomocou sateli-
tu. Autorský zákon tiež ustanovením 
§ 29 ods. 1 zavedie pojem retransmisia
diela. Pôjde o súčasné, nezmenené
a úpl né šírenie vysielaného diela, usku -
točnené inou osobou ako je vysielateľ
alebo ako osoba technicky zabezpeču-
júca vysielanie podľa ustanovenia § 28,
ktoré môže byť prijímané verejnosťou
prostredníctvom elektronickej komu-
nikačnej siete. Pojem retransmisia sú-
časná právna úprava nepozná, upravu-
je len pojem káblová retransmisia. 

Nová právna úprava rozlišuje pojmy re-
transmisia a káblová retransmisia z dô -
vo du, že káblová retransmisia diela je
užší pojem. Retransmisia je formou ve-
rejného prenosu diela, pričom rozdiel
medzi retransmisiou a vysielaním je
v tom, že retransmisiu uskutočňuje vo
svojom mene a na svoj účet iná osoba
ako pôvodný vysielateľ, ako osoba tvo-
riaca programovú službu napríklad
web caster, alebo ako osoba technicky
zabezpečujúca vysielanie. Predmetom
re transmisie je pôvodné vysielanie, kto-
ré však už bolo odvysielané. Naproti
tomu káblová retransmisia je určitou
formou retransmisie. 

Kolíziu právnych predpisov rôznych
štátov upravujúcich rôznu dĺžku trva-
nia majetkových práv rieši ustanovenie
§ 32 ods. 8. Podľa uvedeného ustano-
venia, ak bolo dielo zverejnené na úze-
mí iného štátu, v ktorom je ustanove-
né kratšie trvanie majetkových práv,
uplatní sa na toto dielo trvanie majet-
kových práv podľa práva tohto štátu.
Ak bolo uvedené dielo súčasne zverej-
nené na území viacerých štátov, uplat-
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ní sa na toto dielo trvanie majetkových
práv podľa práva toho z týchto štátov,
v ktorom je ustanovené najkratšie tr -
va nie majetkových práv. Súčasným zve-
rejnením sa rozumie zverejnenie v inom
štáte uskutočnené do 30 dní od zverej-
nenia v prvom takom štáte. 

Autor bude mať po novom právo na to,
aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci,
prostredníctvom ktorej je dielo vyja-
dre né a ktorá je originálom diela, túto
vec dočasne poskytol, ak o to autor po-
žiada, je to nevyhnutné na uplatnenie
práva autora použiť svoje dielo podľa
Autorského zákona a nie je to v rozpo-
re s oprávnenými záujmami vlastníka
alebo iného užívateľa tejto veci. Súčas-
ná právna úprava síce upravuje právo
autora na sprístupnenie veci, avšak ne-
u pravuje právo autora na dočasné po-
skytnutie veci. Uvedená právna úprava
je zakotvená v ustanovení § 33 ods. 5
Autorského zákona. 

Ustanovenie § 33 v ods. 9 zavedie novú
povinnosť vlastníka alebo užívateľa veci,
prostredníctvom ktorej je dielo vyjadre-
né a ktorá je originálom diela umiest-
neným na verejnom priestranstve, a to
povinnosť v primeranej lehote pred jej
zničením alebo trvalým premiestnením
informovať autora o zámere zničiť ale-
bo trvalo premiestniť túto vec. Ak by
autor nebol známy, nemožno ho určiť
alebo ho nemožno nájsť, vlastník veci
alebo iný užívateľ veci bude povinný in-
formovať o tomto zámere príslušnú or-
ganizáciu kolektívnej správy. 

Dôležitou zmenou je doplnenie a roz -
ší re nie výnimiek a obmedzení, ktoré
umož ňujú použitie diel bez súhlasu au-
tora a uhradenia odmeny autorovi. Uve-
denú úpravu zakotvujú ustanovenia 
§ 34 až § 57 Autorského zákona. 

Všeobecné ustanovenia o výnimkách
a ob medzeniach majetkových práv sú
upravené v § 34 až 36 Autorského záko-
na. Ustanovením § 37 sa pri citácii a pou-
žití diela na informačné účely zavedie
povinnosť uvádzať meno autora alebo
jeho pseudonym, ak nejde o anonymné
dielo, alebo meno osoby, pod ktorej
menom, obchodným menom alebo ná-
zvom sa dielo uvádza na verejnosti,
ako aj názov diela a prameň. Uvedená

povinnosť bude platiť aj pri využití
ostatných výnimiek podľa ustanovenia
§ 38 a § 40 až 57, ak to podľa povahy
diela a spôsobu použitia diela bude
možné. Ustanovenie § 37 ods. 3 zavedie
výnimku pri vyhotovení rozmnoženiny
diela, ak je vyhotovená zo zdroja po-
rušujúceho autorské právo, napríklad
falšované dielo alebo pirátske dielo.
Z povahy takého diela vyplýva, že ne-
môže byť predmetom autorského prá-
va, teda sa neho nemôže vzťahovať ani
výnimka z majetkových práv. 

Povinnosť uhradiť autorovi odmenu za
použitie diela je upravená ustanove-
ním § 36 Autorského zákona. Za použi-
tie diela podľa ustanovení § 42 a 43,
teda vyhotovenie rozmnoženiny diela
pre súkromnú potrebu a reprografiu,
po novom vznikne povinnosť zaplatiť
autorovi náhradu odmeny. Náhradu od-
meny bude povinný zaplatiť (1) výrobca,
príjemca z členského štátu, dovozca
z iného ako členského štátu Európskej
únie, alebo iná osoba, ktorá na účely
predaja prvýkrát umiestni na trhu 
v Slovenskej republike, vrátane preda-
ja cez internet, technické zariadenie
umožňujúce dočasné alebo trvalé vy-
hotovenie rozmnoženiny diela, uloženie
alebo uchovanie rozmnoženiny diela,
alebo nenahratý nosič záznamu umožňu-
júci uloženie alebo uchovanie rozmnože-
niny diela a (2) osoba, ktorá poskytuje
reprografické služby za odplatu. 

Náhrada odmeny sa bude vypočítavať
zo základu na jej výpočet a vo výške po-
dľa prílohy č. 2 nového autorského zá-
kona. Podľa prílohy č. 2 bude osoba,
ktorá za vyhotovenie rozmnoženiny die-
la pre súkromnú potrebu podľa ustano-
venia § 42 povinná zaplatiť autorovi
odmenu za (1) nenahratý nosič záznamu
umožňujúci uloženie alebo uchovanie
rozmnoženiny diela, ktorým je CD no-
sič, DVD nosič, Blu-ray nosič, minidisk,
magnetická páska alebo iný obdobný
optický, magnetický alebo elektronic-
ký nosič, alebo USB kľúč, pamäťová
kar ta, pevný disk, ktorý nie je zabudo-
vaný v technickom zariadení vo výške
6 % z dovoznej ceny alebo z predajnej
ceny takéhoto nosiča, (2) technické za-
riadenie umožňujúce vyhotovenie roz-
množeniny diela na pevný disk, USB
kľúč, pamäťovú kartu alebo na nosič
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podľa bodu 1, alebo iné technické za-
riadenie s takýmto účinkom alebo funk-
ciou, ktorým je audio alebo audio-vi-
deo rekordér, set-top box umožňujúci
vyhotovenie alebo uloženie rozmnože-
niny diela na iné nezávislé technické
zariadenie alebo nosič záznamu, herná
konzola, smart TV, mp3 alebo mp4 na-
hrávač alebo iné technické zariadenie
s takýmto účinkom, okrem technických
zariadení podľa odseku 3 až 7 a okrem
technických zariadení uvedených v dru-
hom bode výpočtu náhrady za použitie
podľa ustanovenia § 43, vo výške 3 % 
z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny
takéhoto technického zariadenia, (3)
technické zariadenie umožňujúce vy-
hotovenie rozmnoženiny diela, ktorým
je mobilný telefón vo výške 0,7 % z do-
voznej ceny alebo z predajnej ceny ta-
kéhoto technického zariadenia, (4)
technické zariadenie umožňujúce vy-
hotovenie rozmnoženiny diela, ktorým
je tablet vo výške 0,6 % z dovoznej ceny
alebo z predajnej ceny takéhoto tech-
nického zariadenia, (5) technické za-
riadenie umožňujúce vyhotovenie roz-
množeniny diela, ktorým je počítač vo
výške 0,85 % z dovoznej ceny alebo 
z predajnej ceny takéhoto technického
zariadenia, (6) technické zariadenie
umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny
diela, ktorým je kamera vo výške 1 % 
z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny
takéhoto technického zariadenia a (7)
technické zariadenie umožňujúce vy-
hotovenie rozmnoženiny diela, ktorým
je fotoaparát vo výške 0,35 % z dovoz-
nej ceny alebo z predajnej ceny také-
hoto technického zariadenia.

Za reprografiu podľa ustanovenia § 43
bude osoba povinná na základe prílo  -
hy č. 2 uhradiť autorovi odmenu za (1)
technické zariadenie umožňujúce vy-
hotovenie rozmnoženiny diela, ktorým
je tlačiareň, skener, fax, viacfunkčné
zariadenie s funkciou tlačiarne, skene-
ru alebo faxu, kopírovacie zariadenie,
elektronická čítačka kníh alebo iné tech-
nické zariadenie s takýmto účinkom,
ak nie je pevne zabudovanou súčasťou
technického zariadenia podľa predchá-
dzajúceho odseku bodu 2 až 7, okrem
technických zariadení uvedených v pred-
chádzajúcom odseku bod 2 a 3 a tech-
nických zariadení uvedených v pred chá-
dzajúcom odseku bod 2 až 5, vo výške

3 % z dovoznej ceny alebo z predajnej
ceny takéhoto technického zariadenia,
(2) technické zariadenie umožňujúce
vyhotovenie rozmnoženiny diela, kto-
rým je tablet vo výške 0,1 % z dovoznej
ceny alebo z predajnej ceny takéhoto
technického zariadenia, (3) technické
zariadenie umožňujúce vyhotovenie roz-
množeniny diela, ktorým je počítač vo
výške 0,15 % z dovoznej ceny alebo 
z predajnej ceny takéhoto technického
zariadenia, (4) technické zariadenie
umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny
diela, ktorým je fotoaparát vo výš ke
0,65 % z dovoznej ceny alebo z predaj-
nej ceny takéhoto technického zariade-
nia a (5) reprografické služby vo výš ke
3 % z celkových príjmov za tieto služby.

Účely použitia diela iné ako uvedené
v ustanoveniach § 42 a § 43, teda pou -
ži tia podľa ustanovení § 37 až 41 a § 44
až 57 Autorský zákon definuje ako bez-
odplatné. Za použitie diela spôsobom
uvedeným v uvedených ustanoveniach
teda autorovi nenáleží odmena. 

Ustanovenie § 38 zavedie právo bez sú-
hlasu autora použiť dielo na účel karika-
túry, paródie alebo pastiša, a to spôso-
bom, ktorý nevyvoláva nebezpečenstvo
zámeny s pôvodným dielom. Ide o novú
výnimku z autorského práva, pričom ex-
plicitne sú v nej uvedené spôsoby pou -
žitia diela, avšak nie sú definované. 

Pojem, ktorý nie je všeobecne známy
je pojem pastiš. Ide o umelecké dielo,
ktoré napodobňuje štýl alebo techniku
iného autora, pričom ako autor diela je
uvedený skutočný autor a dielo sa ne-
vy dáva za dielo autora, ktorého štýl na-
podobňuje. Ako príklad je možné uviesť
literárne diela s postavou Sherlocka
Hol mesa, pričom autorom diela nie je
Artur Conan Doyle, ale iný autor, ktorý
je ako autor diela riadne označený. 

Novozavedenou výnimkou je použitie
die la na úradné účely podľa ustanovenia
§ 53. Súčasná právna úprava uvedenú
výnimku nezakotvuje. Na základe uve -
denej výnimky bude môcť osoba bez
sú hlasu autora použiť vyhotovením roz-
množeniny, verejným prenosom, tech-
nickým predvedením alebo verejným
rozširovaním prevodom vlastníckeho
prá va dielo v rozsahu nevyhnutnom na
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účel zabezpečenia (1) verejnej bezpeč-
nosti, (2) priebehu správneho konania,
trestného konania alebo súdneho kona-
nia, alebo (3) rokovania Národnej rady
Slovenskej republiky a jej výborov, za-
stupiteľstva obce alebo zastupiteľstva
vyššieho územného celku.

Nový zákon rozšíri úpravu ochrany au-
torského práva. Ustanovením § 58 sa
rozšíri ochrana autorského práva o prá-
vo autora na poskytnutie informácií
o sprístupňovaní diela verejnosti spô-
sobom porušujúcim právo autora vrá-
ta ne údajov o užívateľoch a poskytova-
teľoch elektronických komunikačných
služieb a služieb poskytujúcich obsah,
rozsahu použitia diela, priamom alebo
nepriamom majetkovom prospechu sú-
visiacom s takýmto porušením. 

Súčasne ustanovenie § 60 ods. 2 rozšíri
diapazón neoprávnených zásahov do au-
torského práva. Neoprávneného zása-
hu sa podľa uvedeného ustanovenia po
novom dopustí aj ten, kto za priamy
alebo nepriamy majetkový prospech po-
skytuje služby alebo vyrába, dováža,
rozširuje predajom alebo nájmom, pro-
paguje takéto rozširovanie, alebo vlast-
ní zariadenia, výrobky alebo súčiastky,
ktoré (1) sú propagované alebo ponúk-
nuté na predaj na účel obchádzania
účinných technologických opatrení ale-
bo obchádzania nevyhnutnosti získať
súhlas na použitie diela podľa Autor -
ské ho zákona, (2) popri obchádzaní
účin ných technologických opatrení,
alebo obchádzaní nevyhnutnosti získať
súhlas na použitie diela podľa Autor -
ského zákona majú len obmedzený ob-
chodne významný účel alebo použitie,
alebo (3) sú primárne určené, vyrobe-
né, upravené alebo vykonané na účel
umožniť alebo uľahčiť obchádzanie
účinných technologických opatrení,
alebo obchádzanie nevyhnutnosti získať
súhlas na použitie diela podľa Autor -
ské ho zákona. 

Novým inštitútom bude odstúpenie od
licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužíva-
nia výhradnej licencie. Podľa ustanove-
nia § 73, ak nadobúdateľ nebude vyu -
žívať výhradnú licenciu dohodnutým
spô sobom alebo v dohodnutom rozsahu,
hoci je na to povinný, bude mať autor
právo odstúpiť od licenčnej zmluvy

v tej časti, ktorej sa porušenie povin-
nosti využiť výhradnú licenciu týka. Prá-
vo na odstúpenie autorovi nevznikne,
ak bude nevyužívanie výhradnej licen-
cie spôsobené okolnosťami na strane
autora. Uvedené právo na odstúpenie
od licenčnej zmluvy vznikne autorovi
najskôr uplynutím jedného roka od
udelenia výhradnej licencie. Ak bude
využitie výhradnej licencie závislé od
dodania diela, ktoré bolo nadobúdate-
ľovi dodané až po uzavretí licenčnej
zmluvy, nevznikne toto právo skôr ako
uplynutím jedného roka od tohto do-
dania, najneskôr však uplynutím dvoch
rokov od tohto dodania, ak to vyplýva
z povahy diela. Pred uplatnením práva
na odstúpenie bude autor musieť pí-
somne vyzvať nadobúdateľa licencie,
aby v primeranej lehote od doručenia
výzvy výhradnú licenciu využil. Ak ju
nadobúdateľ napriek tejto výzve ne-
využije, autor bude môcť odstúpiť od
zmluvy. Práva na odstúpenie sa autor
nebude môcť vopred vzdať. Ak však
budú existovať uvedené dôvody odstú-
penia od zmluvy, zmluvné strany sa
budú môcť dohodnúť na zmene výhrad-
nej licenčnej zmluvy na nevýhradnú li-
cenčnú zmluvu v časti, ktorej sa tieto
dôvody týkajú. Odstúpenie od zmluvy
bude musieť mať písomnú formu. Nárok
na odmenu autora ku dňu odstúpenia
od zmluvy zostane zachovaný v rozsa-
hu, v ktorom je dotknutý týmto odstú-
pením, autor však nebude oprávnený,
pokiaľ nie je dohodnuté inak, požadovať
náhradu škody spôsobenej porušením
povinnosti, ktorej sa odstúpenie týka. 

Ustanovenie § 76 zavedie pojem verej-
né licencie. Súčasná právna úprava síce
ustanovením § 49a zakotvuje verejné
licencie, avšak upravuje ich len v rám -
ci licencií a pojem verejné licencie ne-
používa. Príkladom verejných licencií je
napríklad GNU, GPL, EUPL alebo Crea -
tive Commons.

Práva spojené s uzavretím hromadnej
licenčnej zmluvy sú ustanovením § 78
Autorského zákona oproti súčasnej
právnej úprave rozšírené. Autorský zá-
kon zavedie možnosť uzavrieť hromad-
nú licenčnú zmluvu prostredníctvom
elektronických prostriedkov a pod mien-
ky uzavretia uvedeným spôsobom. Uza-
vrieť hromadnú licenčnú zmluvu bude
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možné prostredníctvom elektronických
prostriedkov vrátane webového sídla
organizácie kolektívnej správy za pred-
pokladu, že nevznikne pochybnosť o ob-
sahu zmluvy, totožnosti zmluvných strán
a o prejave vôle zmluvných strán. Ak
bude návrh na uzavretie hromadnej li-
cenčnej zmluvy urobený prostredníc-
tvom elektronických prostriedkov, úkon
nadobúdateľa, z ktorého možno vyvo-
diť jeho súhlas s podmienkami tohto
návrhu nadobudne účinnosť okamihom,
keď vyjadrenie tohto súhlasu dôjde or-
ganizácii kolektívnej správy. Ak bude
hromadná licenčná zmluva uzavretá
prostredníctvom elektronických pro-
striedkov, organizácia kolektívnej sprá-
vy bude povinná nadobúdateľovi vydať
na jeho písomnú žiadosť písomné po-
tvrdenie o uzavretí hromadnej licenč-
nej zmluvy obsahujúce špecifikáciu diel,
ktoré sú predmetom licencie alebo ich
druhové určenie a podmienky podľa
ustanovení § 19 ods. 1 a 4 a § 66 až 69,
na ktorých sa zmluvné strany dohodli.
Žiadať o potvrdenie bude musieť stra-
na zmluvy do 15 dní od uzavretia hro-
madnej licenčnej zmluvy, inak nárok
na vydanie uvedeného potvrdenia za-
nikne.

Novým zmluvným typom bude rozšíre-
ná hromadná licenčná zmluva. Ide o typ
licenčnej zmluvy štandardne používa-
ný v krajinách Európskej únie. Autor -
ský zákon uvedený zmluvný typ upraví
ustanoveniami § 79 a 80. Pôjde o špe-
cifický typ hromadnej licenčnej zmlu-
vy s rozsahom všetkých predmetov
ochrany, vrátane predmetov ochrany
nezastupovaných nositeľov práv. Orga-
nizácia kolektívnej správy bude môcť
uzavrieť rozšírenú hromadnú licenčnú
zmluvu len, ak pôjde o organizáciu 
s najväčším počtom priamo zastupova-
ných nositeľov práv na území Sloven-
skej republiky, vrátane priamo zastu-
povaných zahraničných nositeľov práv.
Splnenie uvedenej podmienky reprezen-
tatívnosti uvedie Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky (ďalej len „minis-
terstvo“) v evidencii organizácií kolek-
tívnej správy. Organizácia kolektívnej
správy, ktorá bude spĺňať podmienku
reprezentatívnosti, bude môcť uzavrieť
rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu na
použitie všetkých predmetov ochrany
zastupovaných subjektov, ako aj pred-

metov ochrany nezastupovaných sub-
jektov, pokiaľ výslovne nevylúčili ko-
lektívnu správu práv, teda neuplatnili
takzvaný opt-out. 

Nezastupovaný subjekt bude môcť
uplatniť opt-out písomným oznámením
organizácii kolektívnej správy, a to na
všetky predmety ochrany, alebo len na
niektoré. O uplatnení opt-outu organi-
zácia kolektívnej správy bezodkladne
informuje nadobúdateľa licencie. Ak
nezastupovaný subjekt neuplatní opt-
-out, bude mať rovnaké práva vyplýva-
júce z licencie ako má zastupovaný
subjekt. Rozšírenú hromadnú licenčnú
zmluvu bude organizácia kolektívnej
správy uzatvárať s nadobúdateľom naj-
dlhšie na jeden rok. Doba trvania roz-
šírenej hromadnej licenčnej zmluvy sa
bude predlžovať vždy o ďalší rok, ak
(1) niektorá zo zmluvných strán písom-
ne, najneskôr mesiac pred koncom doby
trvania rozšírenej hromadnej licenčnej
zmluvy, neprejaví vôľu túto zmluvu
ukončiť, alebo (2) organizácia kolek-
tívnej správy neprestala počas doby
trvania rozšírenej hromadnej licenčnej
zmluvy spĺňať podmienku reprezenta-
tívnosti.

Hromadnou licenčnou zmluvou bude
možné poskytnúť nadobúdateľovi sú -
hlas na (1) technické predvedenie
diela alebo verejný prenos diela v pre -
vádz kar ni alebo v inom priestore pro-
stredníctvom technického zariadenia,
s vý nim kou vysielania, retransmisie
a sprís   tupňovania verejnosti, (2) pou -
žitie obchodne nedostupného diela
vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňo-
vaním verejnosti alebo verejným rozši-
rovaním jeho rozmnoženiny prevodom
vlastníckeho práva, (3) živé predvede-
nie literárnych diel, (4) vysielanie diel
vrátane vysielania prostredníctvom sa-
telitu, (5) nájom alebo vypožičanie roz-
množeniny diela, (6) sprístupňovanie
rozmnoženiny diela verejnosti a (7) re-
transmisiu diel okrem káblovej retrans-
misie.

Ďalším novým zmluvným typom bude
multiteritoriálna hromadná licenčná
zmluva na on-line použitie hudobných
diel, ktorá bude upravená ustanovením
§ 81. Multiteritoriálnou licenčnou zmlu-
vou na on-line použitie hudobných diel
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udelí organizácia kolektívnej správy sú-
hlas na použitie viacerých hudobných
diel vzťahujúci sa na územie viac než
jedného členského štátu Európskej únie
alebo zmluvného štátu, a to vyhotove-
ním rozmnoženiny hudobných diel on-li-
ne a verejným prenosom hudobných diel
on-line. Organizácia kolektívnej správy
bude môcť podľa ustanovenia § 183
uzatvoriť predmetnú licenčnú zmluvu,
ak (1) bude mať oprávnenie na výkon
kolektívnej správy práv v príslušnom od-
bore kolektívnej správy práv, (2) bude
schopná úplne alebo čiastočne určiť
všetky hudobné diela, ktoré sú predme-
tom licenčnej zmluvy, (3) bude schop-
ná úplne alebo čiastočne určiť prísluš-
ných nositeľov práv pre každé hudobné
dielo podľa bodu 2 vo vzťahu ku každé-
mu príslušnému územiu vrátane práv
patriacich týmto nositeľom práv, (4)
bude používať jednoznačný identifi-
kač ný znak na určenie nositeľov práv 
a hudobných diel a (5) bude mať vnú-
torné postupy na včasné a účinné urče-
nie a riešenie nezrovnalostí v údajoch,
ktoré majú k dispozícii iné organizácie
kolektívnej správy vo vzťahu k výkonu
kolektívnej správy práv podľa zmlúv
uzavretých podľa § 81 vrátane postupov
riešenia nezrovnalostí týkajúcich sa ob-
sahu daňového dokladu podľa ustano-
venia § 186 ods. 1. 

Na základe osobitného splnomocnenia
podľa ustanovenia § 184 ods.5 bude or-
ganizácia kolektívnej správy oprávne-
ná udeliť súhlas aj na použitie hudob-
ných diel, ku ktorým vykonáva správu
majetkových práv iná organizácia ko-
lektívnej správy. Nadobúdateľ licencie
bude povinný informovať organizáciu
kolektívnej správy o skutočnom použi-
tí hudobných diel, ktoré sú predmetom
licenčnej zmluvy, organizácia kolektív-
nej správy bude povinná umožniť posky-
tovať tieto informácie prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Povinnos-
ťou organizácie kolektívnej správy bude
monitorovanie použitia hudobných diel
na základe licenčnej zmluvy a vedenie
záznamov o tomto použití. Multiterito-
riálnu hromadnú licenčnú zmluvu na
on-line použitie hudobných diel nebu-
de možné uzatvoriť na použitie hudob-
ných diel šírením v rámci programovej
služby prostredníctvom internetu, kto-
ré je uskutočňované simultánne s vy -

sie laním tejto programovej služby jej
vysielateľom alebo sprístupňovaním
zá znamu vysielania prostredníctvom
internetu jeho vysielateľom.

Nový pojmom je audiovizuálne použité
dielo. Podľa ustanovenia § 85 audiovi-
zuálne použitým dielom bude dielo,
ktoré so súhlasom jeho autora bude
autorom audiovizuálneho diela (1) adap-
tované pre vytvorenie audiovizuálneho
diela, (2) spracované alebo inak použi-
té a vložené do audiovizuálneho diela
ako jeho súčasť, alebo (3) vložené do
audiovizuálneho diela ako jeho súčasť,
avšak nejde o spojenie týchto diel. 

Ďalším novým pojmom je dielo na ob-
jednávku upravené ustanovením § 91,
ktoré nahradí súčasný pojem zmluva
o vytvorení diela. Pôjde o dielo vytvo-
rené autorom na základe zmluvy o die -
lo. Ak autor vytvorí dielo na objednávku,
bude platiť, že udelil súhlas na jeho
použitie na účel vyplývajúci zo zmluvy
o dielo, ak nebude dohodnuté inak.
Ob jednávateľ bude oprávnený použiť
toto dielo na iný účel len so súhlasom
autora. Autor bude oprávnený dielo na
objednávku sám použiť, ako aj udeliť
súhlas na jeho použitie, ak nie je do-
hodnuté inak, a ak to nie je v rozpore
s oprávnenými záujmami objednávate-
ľa. O dielo na objednávku pôjde aj vte-
dy, ak bude dielo vytvorené v rámci ve-
rejnej súťaže. Na počítačový program,
databázu podľa ustanovenia § 131 a kar-
tografické dielo vytvorené celkom ale-
bo sčasti na objednávku sa budú vzťa-
hovať ustanovenia o zamestnaneckom
diele.

Správu majetkových práv upravujú
ustanovenia § 141 až 189 Autorského
zá kona. Správu majetkových práv upra-
ve ných Autorským zákonom bude za
no siteľa práv vykonávať nezávislý sub-
jekt správy alebo organizácia kolektív-
nej správy, ak nie je v ustanoveniach 
§ 146 a 147 ustanovené inak. Nezávislý
subjekt správy bude podľa ustanovenia
§ 142 každá právnická osoba, ktorá je
oprávnená na základe dohody s no si te -
ľom práv spravovať majetkové práva 
v mene viacerých nositeľov práv a v zá-
ujme spoločného prospechu týchto no-
siteľov práv ako jediný alebo hlavný
predmet svojej činnosti. Rozdiel medzi
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nezávislým subjektom správy a organi-
záciou kolektívnej správy spočíva v tom,
že nezávislý subjekt správy nie je vo
vlastníctve ani pod kontrolou nositeľov
práv a svoju činnosť vykonáva za úče-
lom dosahovania zisku.

Organizácia kolektívnej správy bude
mať podľa ustanovenia § 149 povinne
zriadený štatút. Štatút bude obsahovať
(1) podmienky členstva v or ga ni zá cii
kolektívnej správy založené na objek-
tívnych, transparentných a ne dis kri mi -
načných kritériách vrátane podmienok
výkonu práv člena organizácie kolek-
tívnej správy, (2) vymedzenie orgánov
organizácie kolektívnej správy a ich
právomocí, (3) postupy na predchádza-
nie konfliktu záujmov vo vnútri organi-
zácie kolektívnej správy vrátane po stu-
pov na zistenie, riadenie, monitorovanie
a zverejnenie vzniknutého alebo mož-
ného konfliktu záujmov, ak takéto po-
stupy nie sú obsiahnuté v osobitnom
vnútornom predpise organizácie kolek-
tívnej správy, (4) postupy výkonu kon-
troly orgánom kontroly, ak takéto po-
stupy nie sú obsiahnuté v osobitnom
vnútornom predpise organizácie kolek-
tívnej správy a (5) ďalšie náležitosti
podľa rozhodnutia organizácie kolek-
tívnej správy. Za štatút sa bude pova-
žovať aj iný dokument, napríklad sta-
novy občianskeho združenia, ak tento
dokument bude spĺňať obsahové nále-
žitosti štatútu.

Evidenciu organizácií kolektívnej sprá-
vy, ktorým ministerstvo udelilo opráv-
nenie na výkon kolektívnej správy práv
(ďalej len „oprávnenie“) bude po no-
vom ministerstvo viesť na svojom we-
bovom sídle. Evidencia bude podľa
ustanovenia § 152 ods. 4 obsahovať (1)
názov organizácie kolektívnej správy,
(2) sídlo organizácie kolektívnej sprá-
vy, (3) označenie štatutárneho orgánu
a meno a priezvisko osoby, ktorá je
šta tutárnym orgánom, alebo osôb, kto-
ré sú jeho členmi, označenie orgánu
riadenia a meno a priezvisko osoby,
ktorá je orgánom riadenia, alebo osôb,
ktoré sú jeho členmi, ak je odlišný od
štatutárneho orgánu, (4) vymedzenie
odboru kolektívnej správy práv, (5) in-
formáciu o tom, či organizácia kolektív-
nej správy uzatvára rozšírenú hromad-
nú licenčnú zmluvu podľa ustanovenia

§ 79 v danom kalendárnom roku a (6)
di gitálnu rozmnoženinu oprávnenia.

Sankcie upravuje Autorský zákon usta-
novením § 156. Po novom bude minis-
terstvo môcť uložiť poriadkovú pokutu
vo výške 500 Eur, a to aj opakovane. Sú -
časná právna úprava umožňuje uložiť
poriadkovú pokutu vo výške 1.659 Eur,
a to aj opakovane. 

Podľa súčasnej právnej úpravy, ak or-
ganizácia kolektívnej správy alebo iná
osoba vykonáva kolektívnu správu bez
oprávnenia, ministerstvo jej uloží po-
kutu vo výške od 165 Eur do 33 193 Eur.
Po novom bude ministerstvo za uvede-
né porušenie ukladať pokutu vo výške
30.000 Eur. 

Podľa novej právnej úpravy bude mož-
né uložiť sankciu nielen vo forme po-
kuty, ale aj vo forme upozornenia. Ak
ministerstvo zistí, že nezávislý subjekt
správy porušil povinnosť ustanovenú
Autorským zákonom, uloží mu sankciu,
ktorou je upozornenie na porušenie Au-
torského zákona. V upozornení na po-
rušenie tohto zákona ministerstvo určí
primeranú lehotu na nápravu, ktorá
nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov.
Upozornenie na porušenie Autorského
zákona bude možné uložiť do jedného
roka odo dňa, keď sa ministerstvo o po-
rušení povinnosti dozvedelo, najneskôr
však do dvoch rokov odo dňa, keď k po -
rušeniu povinnosti došlo. Ak nezávislý
subjekt správy v lehote určenej v upo -
zor není na porušenie tohto zákona nevy-
koná nápravu podľa rozhodnutia minis-
terstva alebo ak v tejto lehote poruší
akúkoľvek povinnosť ustanovenú Autor -
ským zákonom uloží mu ministerstvo
pokutu 50.000 Eur. 

Obdobne bude ministerstvo postupo-
vať aj v prípade, ak organizácia kolek-
tívnej správy poruší povinnosť, ktorá
podlieha dohľadu. V uvedenom prípade
však pri nevykonaní nápravy v určenej
lehote, bude ministerstvo môcť roz-
hodnúť o odňatí oprávnenia organizá-
cii kolektívnej správy. O odňatí opráv-
nenia organizácii kolektívnej správy
bude môcť ministerstvo rozhodnúť aj
vtedy, ak organizácia kolektívnej sprá-
vy opätovne poruší povinnosť, ktorá
podlieha dohľadu, po vykonaní nápravy
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uloženej v upozornení na porušenie Au-
torského zákona, a to v lehote dvoch
rokov od právoplatnosti rozhodnutia,
ktorým ministerstvo uložilo upozorne-
nie na porušenie.

Ustanovenie § 158 až 162 upravuje člen-
stvo a štruktúru organizácií kolektívnej
správy. Členom organizácie kolektívnej
správy budú môcť byť nositelia práv,
právnické osoby združujúce nositeľov
práv alebo iné organizácie kolektívnej
správy. Organizácia kolektívnej správy
bude povinná určiť objektívne, trans-
parentné a nediskriminačné podmien-
ky členstva a účasti členov organizácie
kolektívnej správy na rozhodovacom
procese organizácie kolektívnej sprá-
vy. Ak organizácia kolektívnej správy
odmietne prijať uchádzača o členstvo
za člena, bude povinná uviesť dôvody
neprijatia.

Orgánmi organizácie kolektívnej správy
budú valné zhromaždenie, orgán ria de-
nia a orgán kontroly. Člen orgánu kon-
troly nebude môcť byť členom orgánu
riadenia a člen orgánu riadenia nebude
môcť byť členom orgánu kontroly. Au-
torský zákon súčasne upravuje opráv-
ne nia uvedených orgánov. 

Organizácia kolektívnej správy sa pod-
ľa ustanovenia § 174 bude môcť dohod-
núť s inou organizáciou kolektívnej sprá-
vy na spoločnom výkone kolektívnej
správy práv v odboroch kolektívnej
správy práv podľa oprávnení týchto or-
ganizácií kolektívnej správy a v roz sa -
hu všetkých predmetov ochrany, ku
kto rým tieto organizácie vykonávajú
kolektívnu správu práv (ďalej len „do-
hoda o spoločnej správe“), ak ustano-
venie § 175 neustanovuje inak. Dohoda
o spoločnej správe bude obsahovať (1)
poverenie jednej organizácie kolektív-
nej správy na konanie v mene ostat-
ných účastníkov tejto dohody, ak nie je

dohodnuté inak, (2) výšku alebo spô-
sob určenia výšky účelne vynaložených
nákladov spoločného výkonu kolektív-
nej správy práv, ktorá nesmie presiah-
nuť výšku nákladov, ktoré by vynaloži-
la organizácia kolektívnej správy na
výkon kolektívnej správy práv v roz sa -
hu predmetov ochrany, ak by tento vý-
kon realizovala samostatne, (3) metódu
a kritériá rozdelenia príjmu z ko lek tív -
nej správy práv medzi účastníkov do-
hody o spoločnej správe, (4) pravidlá
pristúpenia ďalšej organizácie kolek-
tív nej správy k dohode o spoločnej
správe a (5) ďalšie dohodnuté náleži-
tosti. Dohoda o spoločnej správe sa bude
uzatvárať v písomnej forme.

Povinné uzatvorenie dohody o spo loč -
nej správe upravuje ustanovenie § 175.
Dohoda o spoločnej správe sa bude
podľa uvedeného ustanovenia povinne
uzatvárať, ak dôjde k použitiu predme-
tov ochrany (1) technickým predvede-
ním predmetu ochrany alebo verejným
prenosom v prevádzkarňach prostredníc-
tvom technického zariadenia; to ne za hŕ-
ňa vysielanie, retransmisiu a sprís tup ňo -
vanie verejnosti, alebo (2) vyhotovením
rozmnoženiny podľa ustanovení § 42
a 43. Ak bude uvedená dohoda uzatvo-
rená najmenej medzi dvoma tretinami
organizácií kolektívnej správy vykoná-
vajúcich kolektívnu správu práv v prí -
sluš ných odboroch kolektívnej správy
práv bude záväzná aj pre ostatné také-
to organizácie kolektívnej správy.

Ustanovenia Autorského zákona sa budú
vzťahovať aj na právne vzťahy, ktoré
vznikli pred dňom 1. január 2016. Vznik
týchto vzťahov, vrátane nárokov z nich
vyplývajúcich, ako aj práva zo zodpo-
vednosti za porušenie záväzkov z nich
vyplývajúcich sa budú posudzovať po -
dľa predpisu účinného do dňa 31. de-
cem bra 2015.
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Pojem práca nadčas a podmienky jej
vykonávania upravuje ust. § 97 zákona
č. 311/2005 Z. z. Zákonníka práce v plat-
nom znení (ďalej len „Zákonník práce“).
V zmysle ust. § 97 ods. 1 Zákonníka
práce je práca nadčas prácou vykoná-
vanou zamestnancom na príkaz zamest -
návateľa alebo s jeho súhlasom nad ur-
čený týždenný pracovný čas vyplývajúci
z vopred určeného rozvrhnutia pracov-
ného času a vykonávaná mimo rámca
rozvrhu pracovných zmien.

Prácu nadčas vykonáva zamestnanec na
príkaz zamestnávateľa alebo po doho-
de so zamestnávateľom, práca nadčas
je vykonávaná nad rámec určeného pra-
covného času, ktorý bol dopredu sta-
novený zamestnávateľom, práca nadčas
je vykonávaná len v časovom období
mimo rámca rozvrhu pracovných zmien,
napríklad nariadenie vykonávania práce
v určenom časovom období o istý časo-
vý úsek dlhšie ako je dohodnuté v pra-
covnej zmluve. Zjednodušene inter pre-
tované, ide o predĺženie pracovnej doby
vo vybraných pracovných dňoch. 

Za prácu nadčas sa taktiež považuje
práca cez víkend na pokyn zamestnáva-
teľa, ak je to potrebné, keďže je vyko-
návaná mimo rozvrhu pracovných hodín
dohodnutých pracovnou zmluvou. 

Za prácu nadčas sa taktiež považuje
práca zamestnanca, ktorý požiadal za-
mestnávateľa o dlhší pracovný čas vo
vybraných pracovných dňoch, uvedené
však platí iba za situácie, ak s tým za-
mestnávateľ súhlasil a dlhšia pracovná
doba je vzhľadom na pracovné potreby
(zvýšenie výroby, a iné) odôvodnená. 

Za prácu nadčas sa nepovažuje (1) prá-
ca, ktorú vykonáva zamestnanec po pra-
covnom čase (mimo rozvrhu pracovných
zmien), (2) ak nemá na vykonávanie tej-
to práce príkaz alebo súhlas zamestná-
vateľa, (3) práca, ktorú vykonáva za-
mestnanec po pracovnom čase, ak ňou
nadpracováva pracovné voľno, ktoré
mu na jeho žiadosť poskytol zamestná-
vateľ (§ 97 ods. 4 ZP), (4) práca, ktorú
vykonáva zamestnanec po pracovnom
čase, ak ňou nadpracováva pracovný

čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé po-
veternostné vplyvy.

O prácu nadčas nejde v prípade ak sa
zamestnanec so zamestnávateľom do-
hodol, že pracovné voľno odpracuje tak,
že zostane v nasledujúcom týždni isté
dni pracovať po skončení riadneho pra-
covného času vždy o istý časový úsek
dlhšie, nakoľko podľa ust. § 97 ods. 4
Zákonníka práce, práca, ktorú vykoná-
va zamestnanec po pracovnom čase,
ak ňou nadpracováva pracovné voľno,
ktoré mu na jeho žiadosť poskytol za-
mestnávateľ, nie je prácou nadčas.

O prácu nadčas nejde ani v prípade, ak
zamestnanec vykonáva prácu navyše
mimo určeného pracovného času, nakoľ-
ko nespĺňa jednu z podmienok uvede-
nú v ust. § 97 ods. 1 Zákonníka práce
a taká práca navyše nebola zamestnan-
com zo strany zamestnávateľa nariade-
ná a ani zamestnávateľom odsúhlasená.

Podľa ust. § 97 ods. 2 Zákonníka práce
u zamestnanca s kratším pracovným ča-
som je práca nadčas práca presahujú-
ca jeho týždenný pracovný čas. Takému
zamestnancovi nemožno nariadiť prá-
cu nadčas. Zamestnávateľ sa na práci
nadčas môže so zamestnancom, ktorý
má dohodnutý kratší pracovný čas len
dohodnúť.

Zamestnávateľ môže podľa ust. § 97
ods. 5 Zákonníka práce nariadiť alebo
dohodnúť so zamestnancom prácu nad-
čas len v prípadoch prechodnej a na-
liehavej zvýšenej potreby práce alebo
ak ide o verejný záujem.

Pre prácu nadčas sa vždy vyžaduje vý-
nimočnosť situácie. Vždy by malo ísť 
o prechodnú a naliehavú zvýšenú potre-
bu práce alebo o verejný záujem tak
ako uvádza Zákonník práce. Zámerom
zákonodarcu pri koncipovaní Zákon -
níka práce nebolo, aby bolo pre za-
mestnávateľa samozrejmosťou nariadiť
nadčasovú prácu kedykoľvek pri plnení
bežných pracovných úloh. Koncepcia
ust. § 97 ods. 5 Zákonníka práce umož-
ňuje zamestnávateľovi nariadiť prácu
nadčas alebo dohodnúť sa o práci nad-
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čas iba v prípade bezodkladnej situá-
cie vyžadujúcej okamžité riešenie.

Pre prácu nadčas ust. § 97 Zákonníka
práce uvádza rozsah tejto práce, kto-
rá (1) nesmie presiahnuť v priemere 
8 hodín týždenne v období najviac 4 me-
siacov po sebe nasledujúcich, (2) za-
mest návateľ sa môže so zástupcami
zamestnancov dohodnúť aj na dlhšom
období, ako sú 4 mesiace, najviac však
na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
(3) zamestnávateľ môže nariadiť za-
mestnancovi v kalendárnom roku najviac
150 hodín práce nadčas, (4) zamestnan-
covi, ktorý vykonáva zdravotnícke po-
volanie, môže zamestnávateľ po dohode
so zástupcami zamestnancov nariadiť
nad rozsah 150 hodín ročne ďalšiu prá-
cu nadčas najviac 100 hodín v kalen-
dárnom roku, a (5) zamestnanec môže
v kalendárnom roku vykonať prácu nad-
čas najviac v rozsahu 400 hodín. 

Do tohto limitu sa započítava práca nad-
čas, ktorú zamestnancovi nariadil za-
mest návateľ (maximálne 150 hodín roč-
ne, okrem zdravotníckeho personálu) 
a práca nadčas vykonávaná so súhla-
som zamestnanca (maximálne 250 ho-
dín ročne).

V ustanoveniach Zákonníka práce nie je
stanovené žiadne časové obdobie, kedy
môže zamestnávateľ vopred zamestnan-
covi prácu nadčas nariadiť. V praxi
často vznikajú situácie, pri ktorých je
zamestnávateľ nútený prácu nadčas na-
riadiť s malým časovým predstihom
alebo okamžite. Zamestnávateľ by mal
pri riešení takýchto situácií vychádzať
z ustanovenia článku 2 Zákonníka prá-
ce, ktorý zdôrazňuje uplatňovanie dob-

rých mravov v pracovno-právnych vzťa-
hoch. Výkon práv a povinností z pra-
covnoprávnych vzťahov nemôže byť na
škodu iného zamestnanca. Zamestná-
vateľ by však mal zamestnanca infor-
movať o práci nadčas, ak je to možné,
v dostatočnom časovom predstihu.

V zmysle znenia ust. podľa § 97 ods. 11
Zákonníka práce nemožno (1) prácu
nadčas nariadiť zamestnancovi, ktorý
vykonáva rizikové práce, s výnimkou
prípadov, kedy je to potrebné pri na-
liehavých prácach a mimoriadnych uda-
lostiach, ktoré ohrozujú majetok a zdra-
vie a pri zabezpečení bezpečného 
a plynulého chodu výrobného procesu
po predchádzajúcom súhlase zástup-
cov zamestnancov a (2) nemožno tiež
prácu nadčas nariadiť zamestnancovi,
ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie
a ktorý dovŕšil vek 50 rokov. Práca nad-
čas u tohto zamestnanca je možná len
po dohode.

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi
podľa ust. § 121 ods. 1 Zákonníka práce
dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodne-
nie najmenej v sume 25 % jeho priemer-
ného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vy-
konáva rizikové práce, patrí za prácu
nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvý-
hodnenie najmenej 35 % jeho prie-
merného zárobku. Zamestnávateľ sa
môže so zamestnancom dohodnúť pod-
ľa ust. § 121 ods. 3 Zákonníka práce na
čerpaní náhradného voľna za prácu nad-
čas. Zamestnancovi patrí náhradné voľ-
no v rozsahu, v ktorom práca nadčas
trvala. Ak sa zamestnanec rozhodne za
prácu nadčas čerpať náhradné voľno,
mzdové zvýhodnenie mu nepatrí.
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NOVELA ZÁKONA
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dňa 3. júla 2015 bola schválená novela
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom ob-
starávaní (ďalej len „novela“). Nove la
nadobudne účinnosť dňa 1. septembra
2015. Na ustanovenia s od liš nou účin-
nosťou Vás upozorníme v na šom článku. 

Na základe doplneného ods. 3 písm. n)
v ustanovení § 1 sa zákon o verejnom
obstarávaní nebude vzťahovať na
právne zastupovanie klienta advokátom
v rozhodcovskom konaní, zmierovacom
konaní, súdnom konaní, správnom ko-
naní alebo v inom obdobnom konaní 
a právne poradenstvo poskytované advo-



kátom pri príprave týchto konaní alebo
ak existuje zjavný náznak a vysoká prav-
depodobnosť, že vec, ktorej sa právne
poradenstvo týka, sa stane predmetom
takéhoto konania.

Najdôležitejšom zmenou je zavedenie
registra konečných užívateľov výhod.
Definíciu konečného užívateľ výhod za-
kotvuje vložené ustanovenie § 12a. Po -
dľa uvedeného ustanovenia je konečný
užívateľ výhod fyzická osoba, ktorá pri
právnickej osobe (1) má priamy alebo
nepriamy podiel alebo ich súčet naj-
menej 25 % na základnom imaní alebo
na hlasovacích právach v právnickej
osobe, vrátane akcií na doručiteľa, ak
nie je táto právnická osoba emitentom
cenných papierov prijatých na obcho-
dovanie na regulovanom trhu, ktorý po -
dlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu,
(2) má právo vymenovať, inak ustano-
viť alebo odvolať štatutárny orgán,
väč šinu členov štatutárneho orgánu,
väčšinu členov dozornej rady alebo iný
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán právnickej osoby, (3)
iným spôsobom, ako je uvedené v pr-
vom alebo v druhom bode ovláda práv-
nickú osobu, alebo (4) na základe inej
skutočnosti má právo na hospodársky
prospech najmenej 25 % z jej podnika-
nia alebo inej jej činnosti. 

Pri fyzickej osobe je konečným užívate-
ľom výhod fyzická osoba, ktorá má prá-
vo na hospodársky prospech najmenej
25 % z jej podnikania alebo inej jej čin-
nosti. Pri združení majetku ide o fy zic -
kú osobu, ktorá (1) je príjemcom najme-
nej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje
združenie majetku, ak boli určení budú-
ci príjemcovia týchto prostriedkov, (2)
patrí do okruhu osôb, v prospech kto-
rých sa zakladá alebo pôsobí združenie
majetku, ak neboli určení budúci prí-
jemcovia prostriedkov združenia ma jet-
ku, (3) je zakladateľom zdru ženia ma-
jetku, (4) ak je zakladateľom právnická
osoba, tak fyzická oso ba, ktorá je pri
právnickej osobe konečným užívateľom
výhod a (5) má právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny or-
gán, väčšinu členov štatutárneho orgá-
nu, väčšinu členov dozornej rady ale bo
iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán združenia majetku. 

Za konečného užívateľa výhod sa budú
považovať aj fyzické osoby, ak ich nie
je viac ako desať, ktoré jednotlivo ne-
spĺňajú uvedené kritériá, avšak na zá-
klade spoločného postupu sa môžu na
podnikaní, riadení alebo kontrole oso-
by podieľať v obdobnom rozsahu ako
fyzická osoba, ktorá uvedené kritériá
spĺňa. Ak žiadna fyzická osoba nebude
spĺňať uvedené kritériá, do registra ko-
nečných užívateľov výhod sa u tejto
osoby zapíšu všetci členovia štatutár-
neho orgánu osoby, ktorá sa na podnika-
ní, riadení alebo kontrole tejto osoby
podieľa niektorým z vyššie uvedených
spôsobov. Ak žiadna fyzická osoba ne-
spĺňa kritériá podľa predchádzajúcej
vety, do registra konečných užívateľov
výhod u tejto osoby sa zapíšu všetci
členovia jej štatutárneho orgánu.

Právnu úpravu registra konečných uží-
vateľov výhod, vyčiarknutie z registra
a právo na vypovedanie zmluvy zakotvu-
jú vložené ustanovenia § 134a až 134e. 

Register konečných užívateľov výhod je
definovaný ako informačný systém ve-
rejnej správy, ktorého správcom je Úrad
pre verejné obstarávanie (ďalej len
„úrad“) a ktorý obsahuje údaje o ko-
nečných užívateľoch výhod. Register
konečných užívateľov výhod (ďalej len
„register“) obsahuje okrem údajov práv-
nickej alebo fyzickej osoby aj zoznam
konečných užívateľov výhod s uve de ním
mena, priezviska, adresy pobytu ko-
neč ného užívateľa výhod s uvedením
písmena a bodu ustanovenia § 12a, na
základe ktorého bol konečný užívateľ
výhod určený a údaj, či konečný užíva-
teľ výhod je verejným funkcionárom.
Register bude viesť úrad na svojom
we bovom sídle a údaje v ňom uvedené
budú účinné voči každému verejnému
obstarávateľovi a obstarávateľovi a ne-
bude potrebné ich v postupoch verej-
ného obstarávania overovať.

Z registra bude úrad verejnému obstará-
vateľovi alebo obstarávateľovi bez plat -
ne poskytovať výpis alebo potvrdenie
o tom, že údaje v registri nie sú zapí-
sané, a to bezodkladne po tom, ako 
o ich poskytnutie verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ požiada.
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Úrad vykoná zápis do registra na zákla-
de žiadosti fyzickej osoby alebo práv-
nickej osoby o zápis do registra, ktorá
musí obsahovať určené údaje. K žia-
dosti bude musieť byť pripojená prílo-
ha, ktorá bude obsahovať (1) doklad 
o opráv není dodávať tovar, uskutočňo-
vať stavebné práce alebo poskytovať
službu, (2) čestné vyhlásenie, že koneč-
ný užívateľ výhod nebol právoplatne
odsúdený za ustanovené trestné činy 
a (3) čestné vyhlásenie, že údaje o ko-
nečných užívateľoch výhod uvedené
v žiadosti o zápis do registra sú pravdi-
vé a úplné. Zápis do registra koneč-
ných užívateľov výhod bude vykonaný
na dobu neurčitú. Pri zmene údajov
bude fyzická alebo právnická osoba
povinná zmenu oznámiť úradu do 60
dní odo dňa zmeny a súčasne doložiť
prílohy, ktoré zmenu preukazujú. 

Úrad bude oprávnený požiadať o sú čin -
nosť pri identifikácii konečného užíva-
teľa výhod zapísaného v registri iný or-
gán verejnej moci alebo povinnú osobu.
Povinnou osobou je osoba podľa usta-
novenia § 5 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov 
z trestnej činnosti a o ochrane pred fi-
nancovaním terorizmu, ide napríklad
o banku, finančnú inštitúciu, ale aj
o ad vokáta, ak poskytne klientovi práv -
nu službu, ktorá sa týka nákupu a pre-
daja nehnuteľností alebo obchodných
podielov v obchodnej spoločnosti. Po-
vinná osoba a orgán verejnej moci budú
povinné žiadané informácie a do kla  dy
poskytnúť. 

Ak bude mať právnická osoba sídlo ale-
bo fyzická osoba adresu pobytu v štá te,
ktorý nespolupracuje s orgánmi Sloven-
skej republiky pri overovaní identifiká-
cie konečného užívateľa výhod, úrad ta-
kúto osobu vyzve, aby v lehote do 30 dní
od doručenia výzvy hodnoverným spô-
sobom preukázala identifikáciu koneč-
ného užívateľa výhod. Ak táto fyzická
osoba alebo právnická osoba nepreu-
káže hodnoverným spôsobom identifi-
káciu svojho konečného užívateľa vý-
hod, úrad ju vyčiarkne z registra. Úrad
tiež vyčiarkne z registra fyzickú osobu
alebo právnickú osobu, ak jej bola prá-
voplatne uložená pokuta alebo zákaz
účasti podľa ustanovenia § 149 ods. 3
písm. b) alebo ustanovenia § 149 ods. 3

písm. h), za to, že na účely zápisu ko-
nečného užívateľa výhod do registra
predložila údaj, informáciu alebo čest-
né vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé
alebo úplné.

Ustanovenie § 134e zakotvuje možnosť
vypovedania zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody. Verejný obsta-
rávateľ a obstarávateľ bude môcť vypo-
vedať uvedené zmluvy a dohodu s uchá-
dzačom, ktorý nemal v čase uzavretia
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rám-
covej dohody v registri zapísaných ko-
nečných užívateľov výhod alebo ak bolo
právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí
tohto uchádzača z registra alebo ak mu
bol právoplatne uložený zákaz účasti
podľa ustanovenia § 149 ods. 3 písm. b).

Podmienkou uzavretia zmluvy, konces-
nej zmluvy alebo rámcovej dohody ve-
rejným obstarávateľom a ob sta rá va te -
ľom s uchádzačom bude, že uchádzač
a jeho subdodávatelia budú mať v re-
gistri zapísaných konečných užívateľov
výhod. Uvedená podmienka sa bude tý-
kať podlimitných a nadlimitných záka-
ziek bez využitia elektronického trho-
viska. 

Ak uchádzač a jeho subdodávatelia ne-
budú mať v registri zapísaných koneč-
ných užívateľov výhod, verejný obsta-
rávateľ a obstarávateľ nebude môcť
s uchádzačom uzavrieť zmluvu, kon-
cesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu.
Uvedené zmluvy a dohodu nebude môcť
uzavrieť ani, ak osoby podľa ustanove-
nia § 27 ods. 2, ktorých finančné zdro-
je uchádzač využil na preukázanie fi-
nančného a ekonomického postavenia
alebo osoby podľa ustanovenia § 28
ods. 2, ktorých technické a odborné
kapacity uchádzač využil na preukáza-
nie technickej spôsobilosti alebo od-
bornej spôsobilosti nemajú v registri
zapísaných konečných užívateľov vý-
hod. 

Vyššie uvedené podmienky sa nebudú
vzťahovať na všetkých subdodávateľov,
ale len na určitú skupinu subdodávate-
ľov. Pôjde o subdodávateľa, ktorý sa
má podieľať na dodaní plnenia v sume
najmenej 30 % z hodnoty plnenia, uve-
denej v ponuke uchádzača, ak ide o nad-
limitnú zákazku, ktorej predpokladaná
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hodnota je najmenej 10 miliónov Eur
alebo v sume najmenej 50 % z hodnoty
plnenia, uvedenej v ponuke uchádza-
ča, ak ide o inú zákazku. Uvedená po-
vinnosť sa bude vzťahovať na subdo-
dávateľa po celú dobu trvania zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej do-
hody. Povinnosť mať zapísaných ko-
nečných užívateľov výhod v registri sa
bude vzťahovať na každého člena sku-
piny dodávateľov. Uvedené zmeny sú
upravené doplnením ustanovenia § 45.

V súvislosti so zavedením registra budú
doplnené nové druhy správnych delik-
tov. Do ustanovenia § 149 bude vložené
nové písm. b) a doplnené písm. h) a i)
na základe ktorých bude úrad ukladať
(1) uchádzačovi pokutu od 10.000 Eur
do 1.000.000 Eur a zákaz účasti vo ve-
rejnom obstarávaní na dobu troch ro-
kov, ak nesplnil povinnosť mať v re gis -
tri zapísaných konečných užívateľov
vý hod a uzavrel s verejným obstaráva-
teľom alebo obstarávateľom zmluvu,
koncesnú zmluvu alebo rámcovú doho-
du alebo na účely zápisu konečného
užívateľa výhod do registra predložil
údaj, informáciu, doklad, dokument
alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie je
pravdivé alebo úplné, (2) subdodáva-
teľovi podľa ustanovenia § 45 ods. 10,
osobe podľa § ustanovenia 27 ods. 2
alebo osobe podľa ustanovenia 
§ 28 ods. 2 pokutu od 10.000 Eur do
1.000.000 Eur, ak nesplnila povinnosť
mať v registri zapísaných konečných
užívateľov výhod alebo na účely zápisu
konečných užívateľov výhod do registra
konečných užívateľov výhod predložila
údaj, informáciu, doklad, dokument
alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú
pravdivé alebo úplné a (3) fyzickej
osobe alebo právnickej osobe pokutu
do 100.000 Eur, ak nesplnila povinnosť

podľa ustanovenia § 134b ods. 4 alebo
podľa ustanovenia § 134b ods. 5.

Elektronické trhovisko bude po novom
možné využiť aj pri nadlimitných zá-
kazkách. Pôjde o možnosť, nie povin-
nosť obstarávateľa a verejného obsta-
rávateľa. V súčasnej dobe je upravené
využitie elektronického trhoviska len
pri podlimitných zákazkách, a to usta-
novením § 92 až 99. Novela vložením
ustanovení § 9c a 9d a doplnením odse-
ku 6 v ustanovení § 51 umožní využiť
elektronické trhovisko aj pri nadlimit-
ných zákazkách. Súčasne bude novým
znením ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a)
zvýšená spodnú hranicu podlimitných
zákaziek na dodanie tovaru bežne do-
stupného na trhu, okrem potravín, usku-
točnenie stavebných prác alebo po-
skytnutie služby bežne dostupných na
trhu, a to pre obstarávateľa iného ako
štátny orgán. Kým podľa súčasného
znenia je spodný limit pre uvedené zá-
kazky pre všetky subjekty 1.000 Eur,
po novom uvedená suma bude platiť
len pre štátne orgány, pre ostatné sub-
jekty bude spodný limit 5.000 Eur. Uve-
dená zmena by mala uľahčiť verejné
obstarávanie menším mestám a obciam. 

Vložené ustanovenia § 47a až 47c pres-
nejšie popíšu proces dynamických ná-
kupných systémov, najmä vzhľadom na
uplatnenie pravidiel užšej súťaže. Dyna-
mické nákupné systémy budú upravené
aj novým znením ustanovenia § 47. 

V súvislosti s novelou je novelizovaný
aj zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách,
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnos-
ti a o ochrane pred financovaním tero-
rizmu a zákon č. 563/2009 Z. z. o sprá-
ve daní (daňový poriadok). 
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NOVELA ZÁKONA O RODINE
Dňa 26. júna 2015 došlo v Národnej 
rade SR k schváleniu novely zákona 
č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom
znení. Novela zákona o rodine systema-
tizuje výpočet kritérií záujmu dieťaťa,
zdôrazňuje výkon rodičovských práv,
prináša zmeny vo výchovných opatre-
niach alebo zohľadňuje záujmy dieťa-

ťa aj vo vzťahu k styku k starým rodi-
čom či vo vzťahu k náhradnej alebo
pestúnskej starostlivosti, v ne po sled nom
rade sa tiež špecifikovali pravidlá ústav-
nej starostlivosti. Novelizovaná podoba
zákona o rodine nadobudne účinnosť
dňa 01. januára 2015. V našom článku
Vám uvedieme zmeny, ktoré považuje-



me podľa nášho názoru za najpodstat-
nejšie. 

Základné zásady zakotvené v článkoch
1 až 4 zákona o rodine sa rozširujú.
V zmysle doplneného článku 3 je ro-
dičov stvo spoločnosťou mimoriadne
uznávaným poslaním ženy a muža. Spo-
ločnosť uznáva, že pre všestranný a har -
mo nický vývin dieťaťa je najvhodnej-
ším stabilné prostredie rodiny tvorenej
otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť
poskytuje rodičovstvu nielen svoju
ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť,
najmä hmotnou podporou rodičov a po-
mocou pri výkone rodičovských práv
a povinností. 

Článok 4 ostáva v doterajšom znení, pri-
čom na jeho konci sa pridáva zásada,
že rodičovské práva a povinnosti patria
obom rodičom. Ako uvádza dôvodová
správa, týmto pridaním sa deklaruje
prin  cíp, ktorý je už vyjadrený vo viace-
rých ustanoveniach zákona o rodine. 

Po novom sa medzi základné zásady do-
plnil článok 5, podľa ktorého záujem
maloletého dieťaťa je prvoradým hľa-
diskom pri rozhodovaní vo všetkých ve-
ciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní
a posudzovaní záujmu maloletého die-
ťaťa sa zohľadňujú najmä (1) úroveň
starostlivosti o dieťa, (2) bezpečie die-
ťaťa ako aj bezpečie a stabilita pro-
stredia, v ktorom sa dieťa zdržiava, (3)
ochrana dôstojnosti ako aj duševného,
telesného a citového vývinu dieťaťa,
(4) okolnosti, ktoré súvisia so zdravot-
ným stavom dieťaťa alebo so zdravot-
ným postihnutím dieťaťa, (5) ohrozenie
vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstoj-
nosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zá-
sahmi do duševnej, telesnej a citovej
integrity osoby, ktorá je dieťaťu blíz-
kou osobou, (6) podmienky na zachova-
nie identity dieťaťa a na rozvoj schop-
ností a vlôh dieťaťa, (7) názor dieťaťa
a jeho možné vystavenie konfliktu lo-
jality a následnému pocitu viny, (8)
podmienky pre vytváranie a rozvoj
vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi,
súrodencami a s inými blízkymi osoba-
mi, a (9) využitie možných prostriedkov
na zachovanie rodinného prostredia die-
ťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičov-
ských práv a povinností.

Ako uvádza dôvodová správa, zakotve-
ním nového článku 5 do základných zá-
sad sa príkladným a nehierarchickým
spôsobom vypočítavajú kritériá záuj-
mu dieťaťa, pričom z vysvetlenia dô-
vo dovej správy je zrejmé, že zákono-
dar ca pri ich koncipovaní vychádzal
z úpravy medzinárodných dokumentov
na úseku ochrany práv detí. Dôvodová
správa zároveň veľmi podrobne ku
každému kritériu uvádza vysvetlenie
motívov jeho zavedenia, ktoré však
značne presahujú rozsah a účel nášho
článku.

Ustanovenie § 25 odsek 3 novelizovanej
podoby zákona o rodine mení obmedze-
nie alebo zákaz styku dieťaťa s ro di čom.
Ak je to potrebné v záujme maloleté-
ho dieťaťa, súd obmedzí styk malole-
tého dieťaťa s rodičom alebo zakáže
styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak
nie je možné zabezpečiť záujem malo-
letého dieťaťa obmedzením styku ma-
loletého dieťaťa s rodičom.

Uvedeným znením sa zvýrazňuje už
dnes existujúci princíp, že obmedzenie
alebo zákaz styku rodiča s dieťaťom je
výnimočným zásahom do výkonu rodi-
čovského práva (ultima ratio) a ako
uvádza dôvodová spáva, zvýrazňuje sa
už dnes platný princíp subsidiarity me-
dzi obmedzením styku a zákazom sty-
ku. Na základe tohto princípu má súd
v konkrétnej situácii posudzovania zá-
ujmu dieťaťa a zásahu do rodičovské-
ho práva spravidla skúmať či záujem
dieťaťa nemožno lepšie dosiahnuť ob-
medzením styku rodiča s dieťaťom. Ak
to však nie je možné, až v tomto prí-
pade súd zvolí ochranu záujmu dieťaťa
vo forme zákazu styku. 

Úprava výkonu rodičovských práv a po-
vinností a úprava styku v ďalších prípa-
doch podľa ust. § 36 ods. 1 sa novelizo-
vala, podľa neho rodičia maloletého
dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa
kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu
ich rodičovských práv a povinností. Po
novom v zmysle druhej vety, ak je to
potrebné v záujme maloletého dieťaťa
a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd
môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi
osobami. Ak sa nedohodnú, súd môže
aj bez návrhu upraviť výkon ich rodi-
čovských práv a povinností, najmä určí,
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ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa
do osobnej starostlivosti.

Uvedený novelizovaný text celého od-
seku je venovaný výlučne rodičom bez
uvedenia situácie úpravy styku dieťaťa
s príbuznými a blízkymi. 

V ustanovení § 37, ktoré sa týka výchov-
ných opatrení, podľa novelizovaného
od seku 3 ak je to potrebné v záujme
maloletého dieťaťa a ak výchovné opa -
trenia uvedené v odseku 2 neviedli 
k náprave, súd dočasne odníme malo-
leté dieťa z osobnej starostlivosti rodi-
čov aj proti ich vôli, osôb, ktorým bolo
maloleté dieťa zverené do náhradnej
starostlivosti podľa § 45 alebo 48, bu-
dúcich osvojiteľov, ktorým bolo malo-
leté dieťa zverené do starostlivosti
podľa § 103, osvojiteľov alebo poruční-
ka, ktorý sa o maloleté dieťa osobne
stará, a nariadi maloletému dieťaťu (1)
zabezpečenia odbornej diagnostiky po-
byt v zariadení, ktoré vykonáva odbor-
nú diagnostiku, najdlhšie na šesť mesia-
cov, (2) zabezpečenia odbornej pomoci
maloletému dieťaťu alebo zabezpeče-
nia úpravy rodinných a sociálnych po-
merov maloletého dieťaťa pobyt v za-
riadení najdlhšie na šesť mesiacov a (3)
zabezpečenia resocializácie drogových
a iných závislostí pobyt v zariadení,
ktoré vykonáva resocializačné progra-
my pre drogovo a inak závislých.

Podľa doplnených a prečíslených usta-
novení v § 37 na zabezpečenie účelu
výchovného opatrenia alebo na zabez-
pečenie úpravy rodinných a sociálnych
pomerov maloletého dieťaťa počas vý-
konu výchovného opatrenia podľa od-
seku 2 alebo podľa odseku 3 súd môže
rodičom dieťaťa, osobám, ktorým bolo
maloleté dieťa zverené do náhradnej
starostlivosti podľa § 45 alebo § 48, bu-
dúcim osvojiteľom, ktorým bolo malo-
leté dieťa zverené do starostlivosti
podľa § 103, osvojiteľom alebo poruč-
níkovi, ktorý sa o maloleté dieťa osob-
ne stará, uložiť (1) povinnosť spolu-
pracovať so zariadením podľa odseku 2
alebo podľa odseku 3, orgánom sociál-
noprávnej ochrany detí, obcou, neštát-
nym subjektom alebo (2) inú povinnosť.

Ak je to potrebné v záujme maloleté-
ho dieťaťa, súd môže výchovné opat-

renie podľa hore definovaného odseku
3 uložiť aj vtedy, ak jeho uloženiu ne-
predchádzalo výchovné opatrenie po -
dľa odseku 2. 

Zmeny sa novelou zákona o rodine dot -
kli aj inštitútu náhradnej osobnej sta-
rostlivosti upravenej v ust. § 45. Podľa
novelizovaného znenia odseku 1 ak to
vyžaduje záujem maloletého dieťaťa,
súd môže zveriť maloleté dieťa do ná-
hradnej osobnej starostlivosti. Osobou,
ktorej možno maloleté dieťa takto
zveriť, sa môže stať len fyzická osoba
s trvalým pobytom na území Sloven-
skej republiky, ktorá má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, osobné
predpoklady, najmä zdravotné, osob-
nostné a morálne, a spôsobom svojho
života a života osôb, ktoré s ňou žijú 
v domácnosti, zaručuje, že bude ná-
hradnú osobnú starostlivosť vykonávať
v záujme maloletého dieťaťa.

Uvedené znenie sa doplnilo o usta no -
ve nie, že osobe, ktorá nezabezpečuje
osobnú starostlivosť o svoje maloleté
dieťa z dôvodu, že jej bolo zo starost -
li vosti odňaté rozhodnutím súdu, ne-
mož no v čase trvania odňatia dieťaťa
zveriť maloleté dieťa do náhradnej
osob nej starostlivosti na čas trvania
od ňatia dieťaťa. 

Podľa novelizovaného odseku 2 pri zve-
rení maloletého dieťaťa do náhradnej
osobnej starostlivosti uprednostní súd
predovšetkým príbuzného maloletého
dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpo-
klady. Uvedená veta platí aj po novele,
zároveň však po novom, ak sa má ma-
loleté dieťa zveriť do náhradnej osob-
nej starostlivosti prarodiča, súrodenca
maloletého dieťaťa alebo súrodenca
rodiča maloletého dieťaťa, splnenie
podmienky trvalého pobytu na území
Slovenskej republiky sa nevyžaduje za
predpokladu, že prarodič, súrodenec
maloletého dieťaťa alebo súrodenec
rodiča maloletého dieťaťa má evido-
vaný trvalý pobyt alebo iný obdobný
pobyt na území členského štátu Európ-
skej únie.

V zmysle novelizovaného odseku 8 súd
pri rozhodovaní o zverení maloletého
dieťaťa do náhradnej osobnej starost -
li vosti určí rodičom alebo iným fyzic-
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kým osobám povinným poskytovať ma-
loletému dieťaťu výživné rozsah ich vy-
živovacej povinnosti a súčasne im ulo-
ží povinnosť, aby výživné poukazovali
počas trvania náhradnej osobnej sta -
rost livosti najdlhšie však do dovŕšenia
plnoletosti dieťaťa úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny; po dovŕšení plnole-
tosti dieťaťa sú rodičia povinní pouka-
zovať výživné dieťaťu. Ak je osobou,
ktorej je maloleté dieťa zverené do
náhradnej osobnej starostlivosti praro-
dič, súrodenec maloletého dieťaťa
alebo súrodenec rodiča maloletého
dieťaťa podľa § 45 ods. 2 druhej vety,
súd rodičom alebo iným fyzickým oso-
bám povinným poskytovať maloletému
dieťaťu výživné uloží povinnosť, aby
výživné poukazovali osobe, ktorej bolo
maloleté dieťa zverené do náhradnej
osobnej starostlivosti.

Podľa doplneného odseku 9 do ust. § 45
súd najmenej raz za šesť mesiacov zhod-
notí v súčinnosti s orgánom sociálno-
právnej ochrany detí alebo v sú čin nos ti
s inými osobami, ktoré sú oboznámené
s pomermi maloletého dieťaťa, výkon
náhradnej osobnej starostlivosti, a to
najmä kvalitu starostlivosti o dieťa v ná-
hradnej osobnej starostlivosti a sku toč -
nosť, či rodičia môžu zabezpečiť osob-
nú starostlivosť o maloleté dieťa.

Pomerne dôležité zmeny nastali v úpra-
ve inštitútu ústavnej starostlivosti po -
dľa ust. § 54. Podľa novelizovaných odse-
kov 1 a 2 náhradná osobná starostlivosť
a pestúnska starostlivosť majú prednosť
pred ústavnou starostlivosťou. Pred na-
riadením ústavnej starostlivosti je súd
povinný vždy skúmať, či maloleté die-
ťa nemožno zveriť do náhradnej osob-
nej starostlivosti, a ak to nie je možné
do pestúnskej starostlivosti.

Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť
len vtedy, ak je výchova dieťaťa vážne
ohrozená alebo vážne narušená, nie je
možné dieťa zveriť do náhradnej osob-
nej starostlivosti alebo pestúnskej sta-
rostlivosti a (1) dieťa je osvojiteľné
a nie je možné ho zveriť do starostli-
vosti budúcich osvojiteľov alebo do
starostlivosti fyzickej osoby podľa oso-
bitného predpisu, (2) rodičia dieťaťa
nežijú alebo im v starostlivosti o dieťa
bráni závažná prekážka, (3) uložené

výchovné opatrenie podľa § 37 ods. 3
neviedlo k náprave alebo (4) rodičia
dieťaťa sú pozbavení výkonu rodičov-
ských práv.

Podľa doplneného odseku 3 za vážne
ohrozenie alebo vážne narušenie výcho-
vy maloletého dieťaťa sa nepovažujú
nedostatočné bytové pomery alebo ma-
jetkové pomery rodičov maloletého die-
ťaťa.

Po novom súd v rozhodnutí, ktorým na-
riaďuje ústavnú starostlivosť, musí pres-
ne označiť zariadenie, do ktorého má
byť dieťa umiestnené a pri rozhodova-
ní o ústavnej starostlivosti a označení
zariadenia súd vždy prihliadne na cito-
vé väzby maloletého dieťaťa k ro di čom,
súrodencom a iným blízkym osobám 
a zohľadní možnosti zariadenia na utvo-
renie podmienok pre zachovanie rodin-
ných a citových vzťahov dieťaťa, jeho
rodičov a súrodencov.

Ďalšou podstatnou zmenou je precizova-
nie inštitútu určenia otcovstva manžela
matky. Podľa novelizovaného ust. § 86
manžel môže do troch rokov odo dňa,
keď sa dozvedel o skutočnostiach dô-
vodne spochybňujúcich, že je otcom
dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho man-
želke, zaprieť na súde, že je jeho ot -
com. Ak manžel stratil spôsobilosť na
právne úkony pred uplynutím lehoty na
zapretie otcovstva, môže otcovstvo za-
prieť jeho opatrovník do troch rokov
odo dňa, keď sa dozvedel o sku toč nos -
tiach dôvodne spochybňujúcich otcov -
stvo.

Ako uvádza dôvodová správa, novelizo-
vala sa úprava začiatku plynutia zapie-
racej lehoty a to na moment, kedy sa
právny otec dozvedel o skutočnosti dô-
vodne spochybňujúcej jeho otcovstvo,
tak aby boli rešpektované práva garanto-
vané v článku 6 ods. 1 a článku 8 ods. 1
Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá-
kladných slobôd. 

Doposiaľ nebola v zákone vysporiadaná
situácia ak rodič - žena požiada o uta je -
nie svojej osoby v súvislosti s pô ro dom
a samotné utajenie osoby v sú vis los ti
s pôrodom prostredníctvom osobitného
režimu nakladania so zdravotnou doku-
mentáciou rodičky nie je jednoznačným
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riešením pre rodinnoprávne vzťahy. Po
novom v zmysle ust. § 102 ods.1 písm. c),
na osvojenie nie je potrebný súhlas ro-
dičov osvojovaného maloletého dieťaťa
ani súhlas maloletého rodiča maloleté-
ho dieťaťa, ak je rodičom žena, ktorá
požiadala o utajenie svojej osoby v sú-
vislosti s pôrodom podľa osobitného
predpisu a počas najmenej dvoch me-
siacov po narodení dieťaťa neprejavila
o dieťa žiadny záujem. 

Doterajšie písmeno c) sa označilo no-
ve lou ako písm. d). 

V nadväznosti na novelu zákona o ro -
dine sa parciálne novelizoval aj zá -
kon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochra ne detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v platnom znení a zákon 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poria-
dok v platnom znení. 
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Ochrana súkromia

Osobné údaje
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v pracovnoprávnych
vzťahoch

KONTROLA ZAMESTNANCOV
ZAMESTNÁVATEĽOM
V prvom rade je potrebné poukázať na
všeobecnú zásadu práva na súkromný
život, ktoré je ako základné ľudské prá-
vo chránené najmä medzinárodnými do-
hovormi (Dohovor Rady Európy o ochra -
ne ľudských práv a základných slobôd,
Charty základných práv Európskej únie)
a Ústavou SR. Nemožno opomenúť ani
právo na ochranu osobnosti a ochranu
pred neoprávnenými zásahmi do súkrom-
nej sféry. V zmysle článku 16 ods. 1
Ústavy SR sa zaručuje nedotknuteľnosť
osoby a jej súkromia. Obmedzená môže
byť len v prípadoch ustanovených zá-
konom, ide o situácie týkajúce sa naj-
mä oprávnení príslušníkov Policajného
zboru, a podobne. 

V súvislosti s ochranou osobnosti člá-
nok 19 Ústavy SR uvádza, že každý má
právo na zachovanie ľudskej dôstoj-
nosti, osobnej cti, dobrej povesti a na
ochranu mena, každý má právo na
ochranu pred neoprávneným zasahova-
ním do súkromného a rodinného života
a každý má právo na ochranu pred ne-
oprávneným zhromažďovaním, zverej-
ňovaním alebo iným zneužívaním úda-
jov o svojej osobe. 

Ústava SR však nevylučuje akýkoľvek
zber údajov o osobe. Protizákonným je
iba neoprávnené zhromažďovanie, zve-
rejňovanie alebo iné zneužívanie údajov.

Pokiaľ ide o kontrolu zamestnancov za-
mestnávateľom, teda zhromažďovanie
informácií, možno hovoriť o zásahu do
osobného života zamestnanca. 

V pracovnoprávnych vzťahoch má
ochrana osobnosti širší význam. Keďže
ide o zapojenie osoby do pracovnej
činnosti, posudzuje sa ochrana osob-
nosti zamestnanca. V zmysle článku 11
tvoriaceho jednu zo základných zásad
stanovených zákonom č. 311/2001 Z. z.
Zákonníkom práce v platnom znení (ďa-
lej len „Zákonník práce“) zamestnávateľ
môže o zamestnancovi zhromažďovať
len osobné údaje súvisiace s kvalifiká-
ciou a profesionálnymi skúsenosťami
zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť
významné z hľadiska práce, ktorú za-
mestnanec má vykonávať, vykonáva ale-
bo vykonával.

Definíciu pojmu osobné údaje nájdeme
v § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZOchOsÚ“), v zmysle ktorého osob-
nými údajmi sú údaje týkajúce sa ur-
čenej alebo určiteľnej fyzickej osoby,
pričom takou osobou je osoba, ktorú
možno určiť priamo alebo nepriamo,
najmä na základe všeobecne použiteľ-
ného identifikátora alebo na základe
jednej či viacerých charakteristík alebo
znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziolo -
gickú, psychickú, mentálnu, ekonomic-
kú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 

ZOchOsÚ teda presne nevymenuje zo -
znam údajov, ktoré sú považované za
osobné, ide o demonštratívny výpočet.
Osobným údajom je v súčasnosti aj IP
adresa užívateľa internetového pripo-
je nia. 



Je potrebné rozlišovať získavanie infor-
mácií a údajov zamestnávateľom pred
prijatím zamestnanca do pracovného
pomeru a po prijatí. Ustanovenie § 41
Zákonníka práce, upravuje vzťahy za-
mestnávateľa a zamestnanca pred uza-
vretím pracovnej zmluvy. 

Na základe ust. § 41 ods. 5 Zákonníka
práce, môže zamestnávateľ od fyzickej
osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamest-
nanie, vyžadovať len informácie, ktoré
súvisia s prácou, ktorú má vykonávať.
Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby,
ktorá už bola zamestnávaná, požadovať
predloženie pracovného posudku a po-
tvrdenia o zamestnaní. To znamená, že
zamestnávateľ je oprávnený vyžadovať
od uchádzača profesijný životopis a pra-
covný posudok od bývalého zamestná-
vateľa, informácie o bývalom zamest-
naní, napríklad aký druh práce vykoná-
val, na akej pozícii pracoval, a podobne. 

V zmysle ust. § 41 ods. 6 Zákonníka prá -
ce, negatívne vymedzujúceho údaje,
ktoré nemôže zamestnávateľ vyžado-
vať od fyzickej osoby, nie je možné vy-
žadovať informácie o (1) tehotenstve,
(2) rodinných pomeroch, (3) o bezú -
hon nosti s výnimkou, ak ide o prácu,
pri ktorej sa podľa osobitného predpi-
su vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak po-
žiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha
práce, ktorú má fyzická osoba vykoná-
vať ani (4) o politickej príslušnosti, od-
borovej príslušnosti a náboženskej prí-
slušnosti. 

Niektoré údaje však musí zamestnáva-
teľ vedieť. Mal by byť informovaný o te-
hotenstve uchádzačky o zamestnanie,
keďže Zákonník práce v § 161 zakotvu-
je povinnosť zamestnávateľovi nepride-
ľovať niektoré druhy práce tehotným
ženám. V tomto prípade už nastupuje
informačná povinnosť uchádzačky o za-
mestnanie upovedomiť zamestnávate-
ľa. Na základe § 40 ods. 6 Zákonníka
práce za tehotnú ženu sa považuje iba
zamestnankyňa, ktorá o tehotenstve pí-
somne informovala zamestnávateľa. Spl-
nenie informačnej povinnosti podmie-
ňuje jej osobitnú právnu ochranu. Bez
znalosti týchto údajov by zamestnáva-
teľ svoju povinnosť neprideľovať nie -
kto ré druhy práce tehotnej zamestnan-
kyni nemohol splniť. 

Po vzniku pracovného pomeru má za-
mest návateľ iné postavenie pri získa-
vaní informácií o zamestnancovi. Pri
základ ných zásadách Zákonníka práce
a medzinárodných dohovoroch tvorí
rá mec právnej úpravy najmä ust. § 13
ods. 4 a ust. § 177 ods. 2 Zákonníka
prá ce.

V zmysle zásad legality, legitimity a pro-
porcionality bude monitoring zamest-
nanca zákonný len vtedy, ak takúto
kontrolu zákon predpokladá a bude
uskutočnená iba v zákonom predvída-
nom rozsahu a miere. Monitorovanie
zamestnancov je legitímne iba v prípa-
de, ak zamestnávateľ splní svoju ozna-
movaciu povinnosť voči zamestnancovi
a vopred ho upovedomí o existencii kon-
troly, rozsahu kontroly a o forme a spô-
sobe vykonávania kontroly. Zásada pro-
porcionality bude dodržaná, ak sa kon-
trola uskutoční len v nevyhnutnej miere,
napríklad za účelom dodržania ochrany
zdravia pri práci a nebude tým poruše-
ná ľudská dôstojnosť zamestnanca.

Zamestnávateľ môže kontrolovať za-
mestnanca len z vážnych dôvodov spo-
čívajúcich v osobitnej povahe činností
zamestnávateľa, čo vyplýva z ust. § 13
ods. 4 Zákonníka práce, podľa ktorého
zamestnávateľ nesmie bez vážnych dô-
vodov spočívajúcich v osobitnej pova-
he činností zamestnávateľa narúšať 
súkromie zamestnanca na pracovisku 
a v spoločných priestoroch zamestná-
vateľa tým, že ho monitoruje, vykoná-
va záznam telefonických hovorov usku-
točňovaných technickými pracovnými
zariadeniami zamestnávateľa a kontro-
luje elektronickú poštu odoslanú z pra-
covnej elektronickej adresy a doruče-
nú na túto adresu bez toho, aby ho na
to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ
zavádza kontrolný mechanizmus, je po-
vinný prerokovať so zástupcami zamest-
nancov rozsah kontroly, spôsob jej
uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania
a informovať zamestnancov o rozsahu
kontroly, spôsobe jej uskutočnenia,
ako aj o dobe jej trvania.

Vážne dôvody tak, ako sú v uvedenom
ustanovení definované, sa v každom prí -
pade v závislosti od charakteru práce,
miesta práce a podobne, posudzujú in-
dividuálne. 
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Zamestnávateľ má právo kontroly pra-
covnej činnosti svojich zamestnancov,
ale musí k tomu zvoliť vhodné pro-
striedky a formy, ktoré nie sú v rozpo-
re s právnou úpravou ochrany súkromia
zamestnanca. Kamerový systém môže
zamestnávateľ použiť, ak nedôjde k zá-
sahu do ochrany súkromia zamestnanca
a ak účel, ktorý tým zamestnávateľ
sleduje, nemôže dosiahnuť inak. Úče-
lom takejto formy monitorovania môže
byť zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia na pracovisku, prípadne kontro-
la dodržiavania pravidiel, a podobne. 

Monitorovanie kamerovým systémom
spadá pod ust. § 13 ods. 4 Zákonníka
práce, pričom o realizovaní kamerové-
ho monitorovania, jeho rozsahu, časo-
vom trvaní a samotnom spôsobe jeho
realizácie musí byť zamestnanec infor-
movaný zamestnávateľom. 

Ak sa zamestnanec domnieva, že moni-
torovanie kamerovým systémom je ne-
zákonné a došlo k zásahu do jeho sú-
kromného života, alebo bola porušená
ochrana osobnosti, v zmysle ust. § 13
ods. 5 Zákonníka práce má zamestna-
nec právo podať zamestnávateľovi sťaž-
nosť v súvislosti s porušením zásady
rovnakého zaobchádzania; zamestnáva-
teľ je povinný na sťažnosť zamestnanca
bez zbytočného odkladu odpovedať, vy -
konať nápravu, upustiť od takého ko-
nania a odstrániť jeho následky.

Ak sa zamestnanec domnieva, že jeho
súkromie na pracovisku alebo v spoloč-
ných priestoroch bolo narušené nedo-
držaním podmienok, môže sa obrátiť
na súd a domáhať sa právnej ochrany
v zmysle ust. § 13 ods. 7 Zákonníka
práce. Dôkazné bremeno je na strane
zamestnanca.

Pokiaľ ide o monitorovanie elektronickej
pošty, v zmysle ust. § 13 ods. 4 Zákon -
níka práce zamestnávateľ nesmie bez
vážnych dôvodov spočívajúcich v oso-
bitnej povahe činností zamestnávateľa
narúšať súkromie zamestnanca na pra-
covisku a v spoločných priestoroch za-
mestnávateľa okrem vyššie uvedeného
aj tým, že kontroluje elektronickú po-
štu odoslanú z pracovnej elektronickej
adresy a doručenú na túto adresu bez
toho, aby ho na to vopred upozornil.

Vážne dôvody je aj v prípade sledovania
elektronickej pošty potrebné posudzo-
vať individuálne vzhľadom na predmet
a činnosť zamestnávateľa, napríklad je
odlišné posudzovanie dôvodov sledova-
nia elektronickej pošty zamestnávate-
ľom, ktorý je softvérovou spoločnosťou
a odlišné u zamestnávateľa, ktorého
predmet činnosti sú napríklad skladové
práce. 

Dôvodom monitorovania elektronickej
pošty je tiež napríklad ochrana zdravia
a bezpečnosti pri práci, prípadne ochra-
na nehmotného majetku zamestnáva-
teľa, obchodného tajomstva, a podobne.
Pred tým než zamestnávateľ pristúpi 
k realizácii kontroly elektronickej poš ty
zamestnanca, musí uviesť vážny dôvod
a informovať zamestnanca o rozsahu,
spôsobe a trvania kontroly elektronic-
kej pošty. 

Zamestnávateľ môže vo svojom vnútor-
nom predpise upraviť používanie elek-
tronickej pošty zamestnancom. Počas
využívania prístupu na internet a pri
využívaní e-mailových služieb je za-
mestnanec povinný dodržiavať prísluš-
né platné právne predpisy a vnútorné
predpisy zamestnávateľa, ktoré môžu
obsahovať rôzne obmedzenia, naprí klad
nesmie ísť využívanie elektronickej poš -
ty v rozpore s pracovným poriadkom
alebo na činnosti, ktoré sú v rozpore 
a nesúvisia v predmetom činnosti za-
mestnávateľa, zakazuje sa šíriť škodli-
vé softvéry, dehonestujúce materiály,
zábavné programy, nesmie sa neprime-
rane zaťažovať hardvérový zdroj za-
mestnávateľa, a podobne. 

Samozrejme, zamestnávateľovi žiadny
predpis nebráni, aby zamestnancovi po-
volil využívanie elektronickej pošty a in-
ternetového prístupu aj na prípadné
súkromné účely. 

V praxi nie je výnimkou realizácia mo-
nitoringu telefonických hovorov za mest-
nancov s cieľom prevencie pred vybavo-
vaním súkromných hovorov zamestnan-
cov zo služobných zariadení. Pri moni-
torovaní telefonických hovorov musí byť
dodržaná ochrana súkromia, obsah te-
lefonátov musí ostať v utajení. Zamest-
návateľ nemôže odpočúvať telefónne
hovory, môže len zistiť volané čísla.
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Je zrejmé, že vybavovaním súkromných
hovorov zo služobných zariadení môže
vzniknúť zamestnávateľovi škoda. 

Podľa ust. § 179 ods. 1 Zákonníka prá-
ce zamestnanec zodpovedá zamestná-
vateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil za-
vineným porušením povinností pri pl není
pracovných úloh alebo v priamej súvis -
los ti s ním. Škoda je majetkovou uj -
mou vyjadriteľnou v peniazoch, pričom
skutočná škoda spočíva v skutočnom
zmenšení majetku poškodeného a pred-
stavuje majetkové hodnoty, ktoré je
nutné vynaložiť na uvedenie do predo-
šlého stavu.

Zodpovednosť zamestnanca teda vzni-
ká, keď sa dopustí protiprávneho kona-
nia alebo porušeniu pracovných povin-
ností, porušeniu pracovnej disciplíny
spočívajúcej vo využívaní služobného
zariadenia na súkromné účely. 

V praxi používanie služobných zariadení
zamestnávateľa zamestnancami upravu-
jú vnútorné predpisy zamestnávateľa. 

Osobnú prehliadku zamestnanca zamest-
návateľom možno taktiež ponímať ako
monitoring zamestnanca, v praxi je úče -
lom osobnej prehliadky prevencia pred
vnášaním a vynášaním nepatričných
vecí na pracovisko a z neho. V zmysle
ust. § 177 ods. 2 Zákonníka práce je na
ochranu svojho majetku zamestnávateľ
oprávnený vykonávať v nevyhnutnom
rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamest-
nanci vnášajú na pracovisko alebo od-
nášajú z pracoviska. Podrobnejšie pod-
mienky určí zamestnávateľ v pracovnom
poriadku. Pri kontrole sa musia dodr -
žať predpisy o ochrane osobnej slobody
a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstoj-
nosť.

Monitoring zamestnancov spočívajúci 
v osobnej prehliadke musí byť realizo-
vaný na pracovisku a v pracovnom čase,
v opačnom prípade by došlo k poruše-
niu práva na súkromie zamestnanca.

Pri vykonávanej kontrole musí zamest-
návateľ prostredníctvom oprávnenej
osoby (vedúci zamestnanec, a podobne)
prihliadať na to, aby kontrolu vykoná-
val v nevyhnutnej miere a bez toho, aby
došlo k porušeniu práva zamestnanca
na súkromie. 

V súčasnosti nie je výnimkou monito-
ring zamestnancov spočívajúci v sate-
litnom sledovaní služobných vozidiel po -
mocou systému GPS, najmä u zamest-
návateľov prevádzkujúcich distribučnú
prepravu, špedičné spoločnosti, a po-
dobne. 

V zmysle ust. § 81 písm. e) Zákonníka
práce je zamestnanec povinný hospo-
dáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu
zveril zamestnávateľ a chrániť jeho ma -
jetok pred poškodením, stratou, zni če -
ním a zneužitím a nekonať v rozpore 
s oprávnenými záujmami zamestnáva-
teľa. 

Aj v prípade kontroly zamestnanca po-
mocou GPS systému je povinnosťou za-
mestnávateľa aplikovať ust. § 13 ods. 4,
teda zamestnávateľ môže kontrolovať
zamestnanca len z vážnych dôvodov,
spočívajúcich v osobitnej povahe čin-
nosti zamestnávateľa.

Satelitný monitoring služobného moto-
rového vozidla sa obvykle odôvodňuje
otázkou znižovania nákladov na pohon-
né hmoty. 

Zákonník práce a zákon na ochranu
osobných údajov povoľuje monitoring
zamestnancov za určitých podmienok 
v rámci zachovania zásad zákonnosti,
legitimity a proporcionality v prípade,
ak nie je možné účel dosiahnuť inak. 

Zamestnanec má právo byť o kontrole
informovaný spolu so všetkými podmien-
kami príslušného monitoring a zároveň
je povinnosťou zamestnávateľa, aby 
o uvedenom zamestnanca informoval 
a poučil.
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Dňa 14. júla 2015 bol do Národnej rady
SR doručený návrh zákona o eu róp skom
ochrannom príkaze v trestných veciach
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej len „nový zákon“), ktorý má
transponovať do slovenského právneho
poriadku smernicu Európskeho parla-
mentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decem-
bra 2011 o európskom ochrannom príka-
ze (ďalej len „Smernica 2011/99/EÚ“)
a smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013
o útokoch na informačné systémy, kto-
rou sa nahrádza rámcové rozhodnutie
Rady 2005/222/SVV (ďalej len „Smer-
nica 2013/40/EÚ“).

V prípade, ak Národná rada SR návrh no-
vého zákona schváli, mal by nadobud-
núť účinnosť dňa 1. januára 2016.

Návrh nového zákona upravuje postup
or gánov Slovenskej republiky pri (1)
vydávaní európskeho ochranného prí-
kazu na jeho uznanie v inom členskom
štáte Európskej únie (ďalej len „člen-
ský štát“) a (2) uznávaní európskeho
ochranného príkazu vydaného súdom
alebo iným justičným orgánom člen-
ského štátu v trestnom konaní a prijatí
následného opatrenia na území Sloven-
skej republiky.

V zmysle ust. § 2 návrhu nového záko-
na je ochranným príkazom rozhodnutie
vydané v trestnom konaní súdom alebo
v prípravnom konaní prokurátorom ale-
bo justičným orgánom členského štátu,
ktorým sa na účely zabezpečenia ochra-
ny fyzickej osoby pred protiprávnym
konaním majúcim charakter trestného
činu, ktoré môže ohroziť jej život, te-
lesnú integritu alebo duševnú integri-
tu, dôstojnosť, osobnú slobodu alebo
sexuálnu integritu, ukladá obvinenému
alebo odsúdenému jeden alebo viacero
z týchto zákazov alebo obmedzení (ďa-
lej len „obmedzujúce opatrenie“), a to:
(1) zákaz vstupovať do určených miest
alebo do určených oblastí, kde má
chránená osoba pobyt alebo ktoré na-

vštevuje, (2) zákaz alebo úprava kon-
taktu s chránenou osobou v akejkoľvek
forme vrátane kontaktovania prostred-
níctvom elektronickej komunikačnej
služby alebo inými obdobnými prostried-
kami, alebo (3) zákaz alebo úprava pri-
bližovania sa k chránenej osobe bližšie
ako na určenú vzdialenosť.

Ide o taxatívny výpočet obmedzujúcich
opatrení, ktoré môžu byť predmetom
európskeho ochranného príkazu. Ako
uvádza dôvodová správa, v pod mien kach
Slovenskej republiky pôjde v teo re tic -
kej rovine o všetky rozhodnutia, u kto -
rých je možné podľa Trestného zákona
alebo Trestného poriadku súčasne ulo-
žiť vyššie uvedené obmedzujúce opa -
trenia. 

Európskym ochranným príkazom je roz-
hodnutie vydané v trestnom konaní na
základe ochranného príkazu súdom ale-
bo v prípravnom konaní prokurátorom
alebo justičným orgánom členského
štá tu na účely zabezpečenia ochrany
fyzickej osoby na území iného členské-
ho štátu.

Z ďalších pojmov je vhodné uviesť, že
(1) chránenou osobou je fyzická osoba,
na ktorej ochranu bol vydaný ochranný
príkaz, (2) ohrozujúcou osobou je fy-
zická osoba, proti ktorej bol vydaný
ochranný príkaz, (3) štátom pôvodu
členský štát, v ktorom bol vydaný eu-
rópsky ochranný príkaz a (4) vykonáva-
júcim štátom členský štát, v ktorom má
byť rozhodnuté o uznaní európskeho
ochranného príkazu a o prijatí násled-
ného opatrenia.

Ustanovenie § 3 zakotvuje rozsah pô-
sobnosti nového zákona definovaním
všeobecných podmienok pre vydanie
európskeho ochranného príkazu na
území Slovenskej republiky. Európsky
ochranný príkaz bude možné vydať ak
(1) v trestnom konaní podľa Trestného
poriadku bolo vydané rozhodnutie,
ktoré je ochranným príkazom podľa
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ust. § 2 písm. a) návrhu nového zákona,
(2) chránená osoba plánuje alebo má
pobyt na území iného členského štátu
a (3) ak chránená osoba požiada o jeho
vydanie. 

Európsky ochranný príkaz možno v Slo -
ven skej republike uznať, ak (1) bol
v trest nom konaní vedenom v inom
členskom štáte vydaný ochranný prí-
kaz, ktorým sa ukladá jedno alebo via-
cero obmedzujúcich opatrení podľa § 2
písm. a) nového zákona, a (2) chráne-
ná osoba sa zdržiava alebo má pobyt
alebo sa plánuje zdržiavať alebo mať
pobyt na území Slovenskej republiky.

Bude povinnosťou orgánov Slovenskej
republiky, aby rozhodovali bez zbytoč-
ného odkladu, pričom zohľadnia všetky
osobitné okolnosti danej veci vrátane
jej naliehavosti, predpokladaného prí-
chodu chránenej osoby na územie Slo-
venskej republiky alebo členského štátu,
veku chránenej osoby a stupňa ohroze-
nia chránenej osoby, a dbali na to, aby
sa ohrozujúca osoba nedozvedela mies-
to, kde sa zdržiava chránená osoba ani
iné údaje umožňujúce ju kontaktovať;
to neplatí ak je uvedenie takýchto
údajov nevyhnutné na účely vymedzenia
následného opatrenia, ktoré sa ukladá
ohrozujúcej osobe na základe uznané-
ho európskeho ochranného príkazu. 

Druhá časť návrhu nového zákona kom-
plexne upravuje postup slovenských or-
gánov ako justičných orgánov štátu pô-
vodu. 

Na vydanie európskeho ochranného prí -
kazu má byť príslušný súd alebo prokurá-
tor, ktorý vydal ochranný príkaz. Európ-
sky ochranný príkaz sa vydá na základe
žiadosti chránenej osoby. Ak je chráne-
ná osoba pozbavená spôsobilosti na
právne úkony alebo ak je jej spôsobi-
losť na právne úkony obmedzená, o vy-
danie európskeho ochranného príkazu
môže požiadať jej zákonný zástupca
alebo opatrovník.

Pri rozhodovaní o vydaní európskeho
ochranného príkazu sa má zohľadniť
najmä miera ohrozenia chránenej oso-
by a čas, ako dlho chránená osoba za-
mýšľa mať pobyt alebo zdržiavať sa
v inom členskom štáte. Ak súd alebo

prokurátor európsky ochranný príkaz
nevydá, rozhodne o zamietnutí žiados-
ti chránenej osoby. 

Európsky ochranný príkaz sa má vyhoto-
viť na formulári, ktorého vzor je uvede -
ný v prílohe č. 1 návrhu nového zákona. 

Európsky ochranný príkaz alebo rozhod-
nutie o zamietnutí žiadosti chránenej
osoby sa doručí chránenej osobe. Proti
rozhodnutiu o zamietnutí žiadostí chrá -
nenej osoby má byť prípustná sťažnosť.

Pred vydaním európskeho ochranného
príkazu sa má ohrozujúcej osobe umož-
niť uplatniť právo byť vypočutá a právo
podať opravný prostriedok proti ochran-
nému príkazu, ak nemohla tieto práva
uplatniť v konaní, ktoré viedlo k jeho
vydaniu.

V ust. § 6 návrhu sa upravuje postup
pri zaslaní európskeho ochranného prí-
kazu do vykonávajúceho štátu

Na účely uznania európskeho ochran-
ného príkazu a prijatia následného
opatrenia vo vykonávajúcom štáte súd
alebo prokurátor, ktorý vydal európsky
ochranný príkaz, zašle európsky ochran-
ný príkaz justičnému orgánu vykoná -
vajúceho štátu, v ktorom sa chránená
oso ba zdržiava alebo má pobyt alebo
zamýšľa sa zdržiavať alebo mať pobyt. 

Zaslaním európskeho ochranného prí-
kazu do iného členského štátu nedo-
chádza k odovzdaniu jeho samotného
výkonu, ale len k rozšíreniu jeho apli-
kácie na územie iného členského štá-
tu; ochranný príkaz ostáva na území
Slovenskej republiky po uznaní európ-
skeho ochranného príkazu v inom člen-
skom štáte naďalej v platnosti.

Ak v trestnom konaní vedenom na úze-
mí Slovenskej republiky podľa Trestné-
ho poriadku súd napríklad nahradí väz-
bu obvineného a súčasne uloží jedno
z obmedzujúcich opatrení podľa § 82
Trestného poriadku, ktoré vymenúva
návrh zákona (napr. zákaz priblížiť sa
k poškodenému na určenú vzdialenosť),
vydanie a uznanie európskeho ochran-
ného príkazu v inom členskom štáte
má mať za následok, že obvinený má
tento zákaz naďalej platný vo vzťahu
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k územiu Slovenskej republiky ako aj
k územiu iného členského štátu, ktorý
ho uznal. Porušenie zákazu či už na
území Slovenskej republiky alebo na
území vykonávajúceho štátu má mať
rovnaký následok – vzatie obvineného
do väzby z dôvodu porušenia zákazu
udeleného pri nahradení väzby podľa
Trestného poriadku.

V zmysle návrhu nového zákona je tiež
možná zmena, späťvzatie a zrušenie
európskeho ochrannému príkazu po jeho
zaslaní a uznaní v inom členskom štáte.
Justičný orgán, ktorý vydal európsky
ochranný príkaz, vykoná zmenu európ-
skeho ochranného príkazu ak v trest -
nom konaní dôjde k zmene ochranného
príkazu, na základe ktorého bol vydaný;
o tejto zmene vyrozumie chránenú oso-
bu a súčasne nový zmenený európsky
ochranný príkaz zašle príslušnému jus -
tičnému orgánu vykonávajúceho štá tu. 

Európsky ochranný príkaz súd alebo pro-
kurátor vezme späť, ak dôjde k zru še -
niu ochranného príkazu v trest nom ko-
naní, na základe ktorého bol európsky
ochranný príkaz vydaný. 

Súd alebo prokurátor, ktorí vydali eu-
róp sky ochranný príkaz budú musieť
v zmysle ust. § 10 bezodkladne vyrozu-
mieť justičný orgán vykonávajúceho štá -
tu o akomkoľvek rozhodnutí, opatrení
alebo skutočnostiach, v dôsledku kto-
rých nemožno pokračovať vo výkone
následného opatrenia prijatého na zá-
klade uznaného európskeho ochranné-
ho príkazu vo vykonávajúcom štáte.

Tretia časť návrhu nového zákona kom-
plexne upravuje postup v prípade, ak
budú slovenské orgány v pozícii vyko-
návajúcich justičných orgánov. 

Podľa ust. § 11 je na konanie o uznaní
európskeho ochranného príkazu prísluš -
ný okresný súd, v ktorého obvode sa
zdržuje alebo má pobyt chránená osoba.
Ak sa chránená osoba na území Sloven-
skej republiky nezdržuje alebo nemá
pobyt na jej území, príslušný je okres-
ný súd, v ktorého obvode sa chránená
osoba plánuje zdržiavať alebo mať po-
byt. Ak je daná príslušnosť viacerých
súdov, konanie vykonáva ten okresný
súd, ktorému bol doručený európsky

ochranný príkaz alebo ktorému bola vec
postúpená nepríslušným súdom. Na zme-
nu rozhodných skutočností pre určenie
príslušnosti sa po začiatku konania ne-
prihliada.

Ak bude európsky ochranný príkaz do-
ručený justičným orgánom štátu pôvo-
du súdu, ktorý nie je príslušný na jeho
uznanie, súd postúpi vec bezodkladne
súdu príslušnému, o čom informuje jus -
tičný orgán štátu pôvodu. Ak nebude
založená právomoc slovenských súdov
na uznanie európskeho ochranného
prí kazu podľa tohto zákona, súd vráti
európsky ochranný príkaz justičnému
orgá nu štátu pôvodu bez vybavenia
s uve dením dôvodu takého postupu.

Súd o doručení európskeho ochranného
príkazu justičným orgánom štátu pôvo-
du informuje ministerstvo, ktorému sú-
časne zašle kópiu európskeho ochran -
ného príkazu.

V ust. § 12 sa upravuje postup pre roz-
hodnutie súdu o uznaní a výkone eu-
róp skeho ochranného príkazu. Okresný
súd rozhodne uznesením po písomnom
vyjadrení prokurátora na neverejnom
zasadnutí. Uznesenie sa vždy doručí
chránenej osobe a prokurátorovi. Ak
súd rozhodne, že európsky ochranný
príkaz uzná, uznesenie sa doručuje aj
ohrozujúcej osobe. 

Ustanovenie § 13 v súlade so smernicou
taxatívne vymedzuje obligatórne dô vo-
dy pre odmietnutie uznania európske-
ho ochranného príkazu na území Slo -
ven skej republiky. 

Ak dôjde podľa ust. § 14 návrhu nového
zákona k uznaniu európskeho ochranné-
ho príkazu, súd vo svojom rozhodnutí,
ktorým rozhodol o jeho uznaní, súčas-
ne uloží ohrozujúcej osobe tzv. násled-
né opatrenie vo forme obmedzujúceho
opatrenia, ktoré svojou povahou naj-
viac zodpovedá obmedzujúcemu opat-
reniu uvedenému v európskom ochran-
nom príkaze. Ako uvádza dôvodová
správa, v praxi pôjde o uloženie také-
ho opatrenia, ktoré je uvedené v eu -
róp skom ochrannom príkaze, teda jedno
alebo viacero obmedzujúcich opatre-
ní, ktoré v zmysle smernice môžu byť
predmetom európskeho ochranného
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príkazu a ktoré sú uvedené v § 2 písm. a)
bod 1 až 3 návrhu zákona. 

Plnenie a kontrolu následného opatre-
nia má vykonávať súdom určený pro-
bačný a mediačný úradník. Ak ohrozu-
júca osoba poruší následné opatrenie
na území Slovenskej republiky, súd jej
bude môcť uložiť poriadkovú pokutu
do 1.650 Eur. 

Súd bez zbytočného odkladu má ozná-
miť justičnému orgánu štátu pôvodu
každé porušenie následného opatrenia
prijatého na základe európskeho ochran-
ného príkazu; oznámenie sa zašle pro-
stredníctvom formulára, ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 2 návrhu nové-
ho zákona.

Ak bolo Slovenskej republike súčas-
ne zaslané rozhodnutie na účely jeho
uznania a výkonu podľa zákona 
č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone
rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná
sankcia nespojená s odňatím slobody
alebo probačné opatrenie na účely do-
hľadu v Európskej únii, obsahujúce ob-
medzujúce opatrenie uvedené v eu -
róp skom ochrannom príkaze a súd sa
o tejto skutočnosti dozvie skôr, ako
vydá rozhodnutie o uznaní európskeho
ochranného príkazu, rozhodnutie od-
lo ží, kým sa právoplatne nerozhodne
o uzna ní a výkone rozhodnutia podľa
uvedeného osobitného zákona

Ako uvádza dôvodová správa, úprava
súbehu konaní je riešená tým spôso-
bom, aby nedošlo k prerušeniu zabez-
pečenia ochrany chránenej osoby na
území Slovenskej republiky, pričom
platí prednosť konaní o uznaní o vý ko -
ne rozhodnutí podľa osobitných pred-
pisov (zákona č. 533/2011 a zákona 
č. 131/2013), v zmysle uvedeného, ak
dôjde k uznaniu a nariadeniu výkonu
rozhodnutia podľa označených osobit-
ných predpisov, následné opatrenie
uložené na základe uznaného európ-
skeho ochranného príkazu sa zruší. 

Štvrtá časť návrhu nového zákona
upravuje spoločné a záverečné ustano-
venia, pre účely tohto článku si dovolí-
me uviesť podľa nás tie najdôležitejšie. 

Pokiaľ ide o jazykový režim, európsky
ochranný príkaz a oznámenie podľa
ust. § 14 ods. 3 návrhu nového zákona
sa má zasielať vykonávajúcemu jus-
tičnému orgánu v úradnom jazyku vy-
konávajúceho štátu alebo v jednom 
z úradných jazykov tohto štátu; ak vy-
konávajúci štát svojím vyhlásením
umožnil prijatie európskeho ochranné-
ho príkazu aj v inom jazyku, možno vy-
hotoviť preklad aj do iného jazyka.

Európsky ochranný príkaz adresovaný
orgánom Slovenskej republiky možno
na ďalšie konanie prijať, ak je vyhoto-
vený v štátnom jazyku.

Ako uvádza dôvodová správa, preklad
ostatných písomnosti spojených s ko-
naním o európskom ochrannom príkaze
sa v zmysle smernice nevyžaduje (napr.
samotného ochranného príkazu, na zá-
klade ktorého bol vydaný európsky
ochranný príkaz); justičné orgány môžu
komunikovať vo svojich úradných jazy-
koch. V prípade potreby si preklad tých-
to písomností zabezpečuje daný justič-
ný orgán na vlastné náklady.

Ustanovenie § 21 upravuje poskytova-
nie súčinnosti pri zisťovaní potrebných
informácií. 

Ministerstvo na žiadosť súdu a Ge ne -
rál na prokuratúra Slovenskej republiky
na žiadosť prokurátora poskytnú súčin-
nosť pri zisťovaní potrebných informá-
cií v konaní podľa nového zákona, naj-
mä pri zisťovaní príslušného justičného
orgánu vykonávajúceho štátu, ktorému
má byť zaslaný európsky ochranný prí-
kaz, alebo pri overení podmienok pod-
ľa právneho poriadku tohto členského
štátu na uznanie európskeho ochran né -
ho príkazu a prijatie následného opat-
renia. Rovnakú súčinnosť poskytne mi-
nisterstvo na žiadosť orgánu iného
členského štátu pri zistení potrebných
informácií, pokiaľ ide o príslušné orgá-
ny Slovenskej republiky alebo o overe-
nie podmienok podľa právneho poriad-
ku Slovenskej republiky. 

Na zistenie príslušného justičného orgá -
nu vykonávajúceho štátu možno požia-
dať o súčinnosť aj národného člena Slo-
venskej republiky v Eurojuste alebo kon-
taktné body Európskej justičnej siete.
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Súvisiace 
novelizácie 

Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy 
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. 
Z uve dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prí -
pade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.

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

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 
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V ust. § 22 návrhu nového zákona sa
upravuje sa vzťah novej právnej úpravy
a všeobecného procesného predpisu,
t.j. Trestného poriadku, ktorý sa bude
používať podporne na riešenie otázok
súvisiacich s konaním o vydaní a uzná-
vaní európskeho ochranného príkazu
a prijatím následného opatrenia. Ak
nový zákon neustanoví inak, použije sa
Trestný poriadok.

V súvislosti s novým zákonom sa na-
vrhuje sprievodná novelizácia zákona
č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona
v platnom znení, ktorou sa, okrem iné-

ho, majú zaviesť nové skutkové pod-
staty nových trestných činov, a to (1)
neoprávnený zásah do počítačového
systému, (2) neoprávnený zásah do po-
čítačového údaja, (3) neoprávnené za-
chytávanie počítačových údajov a (4)
výroba a držba prístupového zariadenia,
hesla do počítačového systému alebo
iných údajov. 

V nadväznosti na návrh nového zákona
by sa mal parciálne novelizovať aj zá-
kon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v platnom znení.

25


