
1. NOVELA ZÁKONA O DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ  
Dovoľte, aby sme Vám predstavili najdôležitejšie zmeny, ktoré nastanú v dôchodkovom sporení. Pôjde napríklad o zrušenie
minimálnej doby sporenia, zrušenie odstupného alebo zníženie poplatkov pre sporiteľov. 

2. NOVÝ ZÁKON O E-GOVERNMENTE
Nový zákon o e-Governmente má za cieľ ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v elektronickej podobe
vrátane súvisiacich právnych inštitútov, a tým umožniť realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej moci jednotným
spôsobom. Zákon sleduje zriadenie elektronickej alternatívy k súčasnému spôsobu výkonu verejnej moci.

3. VIAZANÉ OBCHODY V SÚŤAŽNOM PRÁVE 
Problematika viazaných obchodov v súťažnom práve je oproti iným právnym témam pomerne neznáma a nie často diskutovaná.
V našom článku sa bližšie dozviete, čo viazané obchody predstavujú, čo je obsahom uvedeného pojmu a aké dôsledky môžu
mať pre správne fungovanie trhu a pre spotrebiteľa.

4. POBYT OBČANA EURÓPSKEJ ÚNIE NA SLOVENSKU 
Pobyt na území cudzieho štátu je určite zaujímavou problematikou pre osoby, ktoré chcú vycestovať do zahraničia. Právo na
voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd Európskej únie. Pobyt občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky
podlieha cudzineckému režimu, ktorý je upravený zákonom o pobyte cudzincov. Uvedený zákon upravuje pobyt občanov Európ-
skej únie a ich povinnosti ako cudzincov na území Slovenskej republiky.

5. ZÁKONNÉ LICENCIE V AUTORSKOM PRÁVE
Každý autor alebo nositeľ autorských práv má právo po dobu trvania subjektívnych práv zákonný nárok používať ním vytvorené
diela a udeľovať súhlas na každé použitie diela. Ostatné subjekty môžu dielo používať iba na základe súhlasu autora, rozhodnutia
súdu, právnej úpravy zamestnaneckého diela a zákonom predpokladaných situácií. Práve o posledne menovaných sa viac dozviete
v našom článku.

6. PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 
Predmetom novelizácie je predovšetkým upraviť povinnosť viesť splatený vklad do obchodnej spoločnosti na bankovom účte.
Ďalšie zmeny odstránia výkladové nejasnosti niektorých ustanovení. Súčasťou návrhu je aj novelizácia zákona o súdnych poplat-
koch a poplatku za výpis z registra trestov a zákona o obchodnom registri. 
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Dňa 13. septembra 2013 bola v NR SR
schvá lená novela zákona č. 650/2004 Z.z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení (ďa-
lej len „novela“). Novela po podpise
pre  zidentom Slovenskej republiky na-
dobudne účinnosť 1. januára 2014. Nie-
ktoré ustanovenia novely nadobudnú
účinnosť neskôr a aj na ne Vás upozor-
níme v našom článku. 

Novela zruší minimálnu dobu sporenia
a zvýši vekovú hranicu sporiteľa, od
ktorej sa dávka doplnkového dôchod-
kového sporenia (ďalej len „dávka“) vy -
pláca. Podľa súčasnej právnej úpravy
je minimálne obdobie doplnkového dô-
chodkového sporenia (ďalej len „spo-
renie“) najmenej 10 rokov a vek na
vznik nároku na vyplatenie dávky 55 ro -
kov. Novela vypustí podmienku minimál -
neho obdobia sporenia a z hľadiska veku
vznikne nárok na vyplatenie dávky, ak
účastníkovi doplnkového dôchodko vé -
ho sporenia (ďalej len „sporiteľ“) (1)
vzni  kol nárok na výplatu starobného
dôchodku podľa osobitného predpisu,
(2) vznikol nárok na výplatu predčas-
ného starobného dôchodku podľa oso-
bitného predpisu, alebo (3) ak dovŕšil
vek 62 ro kov. 

Sprísnenie podmienok sa dotkne aj
úpra vy nároku na doplnkový výsluhový
dôchodok z dôvodu vykonávania riziko-
vých prác. Ide o práce upravené v no -
vom znení ust. § 2 ods. 2 písm. b), teda
(1) práce zaradené na základe rozhod-
nutia orgánu štátnej správy na úseku
verejného zdravotníctva do tretej ka-
tegórie alebo štvrtej kategórie alebo
(2) práce zamestnanca, ktorý vykonáva
profesiu tanečníka v divadlách a sú bo -
roch alebo zamestnanca, ktorý je hudob-
ný umelec - hráč na dychový nástroj.
Novým znením ust. § 17 ods. 1 a vy pus -
te ním ods. 2 a 3 sa predĺži povinná doba
sporenia na doplnkový výsluhový dôcho -
dok pre sporiteľov, ktorí skončili vy ko -
ná  vanie uvedených prác z aktuálne plat-
ných 5 rokov na 10 rokov. Zároveň sa
zvýši veková hranica zo súčasných 40 ro-
kov na 55 rokov. 

Odstupné bude zrušené novým znením
ust. § 19. Nahradené bude inštitútom
predčasného výberu. Súčasná právna
úpra va umožňuje sporiteľovi požiadať
o odstupné v treťom pilieri, ktoré tvorí
80 % nasporených finančných prostried-
kov. Inštitút predčasného výberu umožní
sporiteľovi vybrať príspevky, ktoré sám
odviedol spoločne s in ves tič ný mi výnos-
mi. Predčasný výber bude môcť sporiteľ
vykonať iba raz za 10 rokov, prvýkrát po
uplynutí 10 rokov odo dňa uzatvorenia
účastníckej zmluvy. Na rozdiel od od-
stupného, pri predčasnom výbere ne-
budú dávky odvedené za mestnávateľom
súčasťou výberu. Uvedené platby spori-
teľ dostane formou doplnkového dô-
chodku až po vzniku ná roku na predčas-
ný dôchodok alebo starobný dôchodok,
a to formou dopl n ko vého dôchodku. 

Odplata za zhodnotenie majetku vo vý-
platnom dôchodkovom fonde, na ktorú
má nárok doplnková dôchodková spo-
ločnosť (ďalej len „dôchodková spo-
ločnosť“), bude zrušená novým znením
ust. § 35 ods. 1 písm. b). Nárok na od-
platu v príspevkovom dôchodkovom fon -
de zostane zachovaný aj po novele.
Z dô vodu zrušenia odstupného zanikne
aj nárok dôchodkovej spoločnosti na
odplatu za odstupné. 

Novela zníži hornú hranicu výšky po-
platkov sporiteľov za správu doplnko-
vého dôchodkového fondu. Poplatok za
správu príspevkového doplnkového dô-
chodkového fondu v roku 2014 klesne
zo súčasných 2,34 % na 1,80 %. Po no-
vom sa budú poplatky za správu uvede-
ného fondu postupne znižovať až na
1,20 % v roku 2020. Poplatok za správu
výplatného doplnkového fondu sa zo
súčasných 0,996 % zníži na 0,9 % v roku
2014 a postupne na 0,6 % v roku 2020. 

Znížia sa tiež poplatky za zhodnotenie
úspor v príspevkovom dôchodkovom fon -
de. Podľa súčasnej právnej úpravy sa
majú uvedené poplatky zvyšovať z 13 %
v tomto roku až na 20 % v roku 2020.
Novela poplatky znížila na sadzu 10 %,
ktorá zostane fixná.
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Sporiteľ bude mať po novom nárok na
bezplatný prestup do inej dôchodkovej
spoločnosti po uplynutí 1 roka od uzat-
vorenia zmluvy oproti aktuálne platným
3 rokom.

Zamestnanec už nebude povinný uzat-
voriť účastnícku zmluvu s tou dôchod-
kovou spoločnosťou, s ktorou má jeho
zamestnávateľ uzatvorenú zamestná-
vateľskú zmluvu. Bude môcť uzatvoriť
účastnícku zmluvu aj s inou dôchodko-
vou spoločnosťou, pričom, naopak, za-
mestnávateľ bude povinný do 30 dní od-
kedy sa o uzatvorení zmluvy dozvedel,
uzatvoriť s touto dôchodkovou spoloč-
nosťou zamestnávateľskú zmluvu. No ve-
la zavedie možnosť zamestnávateľovi
poskytnúť dôchodkové sporenie aj bez
účasti zamestnanca ako formu benefi-
tu pre zamestnancov. V uvedenom prí-
pade bude príspevky do dôchodkových
fondov platiť zamestnávateľ. 

Dávkové plány sa novelou zrušia. Podľa
súčasnej právnej úpravy sú dávkové
plány zahrnuté v účastníckej zmluve 
a upravujú druhy vyplácaných dávok,
lehoty, spôsob vyplácania dávok a po -
dob ne. Nakoľko sa neodchyľujú od zá-
ko na, avšak ako súčasť účastníckej
zmlu  vy nedostatočne reflektujú na le-
gislatívne zmeny, v novele sa pristúpi-
lo k ich zrušeniu. 

Po novom už nebudú dôchodkové spo-
ločnosti povinné vydávať informačné
prospekty, informačnú povinnosť si spl-
nia zverejnením kľúčových informácií
na svojom webovom sídle. Inštitút zve-
rejnenia kľúčových informácií zavedie
nové znenie ust. § 66. Obsah, štruktúru,
formu, podmienky, spôsob priebežnej
aktualizácie a lehoty na zverejnenie
kľú čových informácií ustanoví opatre-
nie, ktoré vydá Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej repu-
bliky po dohode s Národnou bankou
Slovenska. Kľúčové informácie je dopln-
ková dôchodková spoločnosť povinná
zostaviť najneskôr do 31. decembra
2014. Do ich zostavenia bude plniť in-
formačnú povinnosť prostredníctvom
informačných prospektov. 

Podľa nového znenia ust. § 65 ods. 1 dô -
chodkové spoločnosti nebudú povinné
zverejňovať ustanovené informácie

v pe riodickej tlači s celoštátnou pôsob-
nosťou, pribudne im však povinnosť uve-
rejňovať ustanovené informácie na
svojom webovom sídle. Ide napríklad
o informácie o čistej hodnote majetku
v každom spravovanom doplnkovom dô-
chodkovom fonde, aktuálne údaje o ak -
cionároch alebo aktuálne znenia štatú-
tov doplnkových dôchodkových fondov.
V porovnaní so súčasnou právnou úpra-
vou bola vypustená povinnosť zverej-
ňovať spolu s ročnou a polročnou sprá-
vou aj správu o výkone hlasovacích práv
spojených s cennými papiermi v majet-
ku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Každý sporiteľ a poberateľ dávky bude
mať podľa nového znenia ust. § 61 ods. 8
bezplatný pasívny elektronický prístup
k svojmu osobnému účtu. Bezplatný
elektronický prístup budú dôchodkové
spoločnosti povinné zabezpečiť najne-
skôr do 31. decembra 2014.

Novelizované ust. § 43 ods. 3 umožní
spo riteľovi byť sporiteľom vo viacerých
príspevkových doplnkových dôchodko-
vých fondoch, ktoré spravuje jedna dô-
chodková spoločnosť, pričom sporiteľo-
vi postačí uzatvoriť len jednu účastnícku
zmluvu s takou doplnkovou dôchodko-
vou spoločnosťou. Súčasná práv na úpra-
va vyžaduje uzatvorenie samostatnej
účast níckej zmluvy pre každý doplnko-
vý dôchodkový fond. Uvedená právna
úprava bude účinná 1. júlom 2014. 

Novela zavedie aj zmeny v oblasti in-
vestovania a riadenia rizík. Pôjde na-
príklad o umožnenie dôchodkovej spo-
ločnosti investovať do komoditných
derivátov alebo zavedenie funkcie ria-
denia rizík. Súčasná právna úprava ne-
umožňuje dôchodkovým spoločnostiam
investovať do komoditných derivátov,
nové znenie ust. § 53a dáva dôchodko-
vým spoločnostiam predmetnú možnosť. 

Ďalšou zmenou je zavedenie funkcie
riadenia rizík novým ust. § 29a. Funkcia
riadenia rizík bude plniť najmä úlohy
ako včasné identifikovanie, priebežné
meranie a riadenie rizík, ktorým sú
ale bo by mohli byť vystavené doplnko-
vé dôchodkové fondy; rozloženia rizika
príslušného doplnkového dôchodkové-
ho fondu alebo predkladanie pravidel-
ných správ predstavenstvu a dozornej
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rade. Riadenie rizík bude upravené aj
inými ustanoveniami, ako napríklad
ust. § 55, §55a až §55e. 

Okrem zákona o doplnkovom dôchod-
kovom sporení novela sprievodne mení
aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príj -
mov. Doplnenými ods. 10 až 13 v § 11
bude možné príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie uplatniť ako ne-
zdaniteľnú časť základu dane v úhrne
najviac 180 Eur ročne. Ich uplatnenie
bude možné, ak (1) príspevky na do-
plnkové dôchodkové sporenie boli za-
platené na základe účastníckej zmluvy
uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo
na základe zmeny účastníckej zmluvy,
ktorej súčasťou je zrušenie dávkového
plánu a (2) daňovník nemá uzatvorenú
inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa
podmienky uvedené v bode 1. Uplatne-

nie príspevkov na doplnkové dôchod-
kové sporenie ako nezdaniteľnú časť
dane bude možné pri vykonaní ročného
zúčtovania a pri podávaní hlásenia za
zdaňovacie obdobie 2014 a pri podaní
daňového priznania za zdaňovacie ob-
dobie 2014.

Ak bude daňovníkovi vyplatený pred-
časný výber a v predchádzajúcich zda-
ňovacích obdobiach si uplatnil príspev-
ky na doplnkové dôchodkové sporenie
ako nezdaniteľnú časť základu dane,
bude povinný zvýšiť základ dane do
troch zdaňovacích období od skončenia
zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola
táto suma vyplatená o sumu zaplate-
ných príspevkov na doplnkové dôchod-
kové sporenie, o ktorú si v predchá-
dzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil
základ dane. 
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NOVÝ ZÁKON O E-GOVERNMENTE
Národná rada Slovenskej republiky
schválila 4. septembra 2013 úplne nový
zákon o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci, na-
zývaný aj zákon o e-Governmente (ďa-
lej len „zákon“). Účinnosť nadobudne
1. novembra 2013. 

Predmetným zákonom sa modernizácia
a informatizácia verejnej správy do stá-
va do ďalšej fázy. Zákon vymedzuje
nové právne inštitúty, ktoré doposiaľ
neboli v našom právnom poriadku upra-
vené vôbec. Ide o tzv. (1) elektronické
schránky, (2) identifikáciu a au ten ti fi -
ká ciu osôb, (3) autorizáciu, (4) zaručenú
konverziu, (5) úhradu platieb platených
orgánu verejnej moci zo zákona alebo
na základe zákona a (6) referenčné re-
gistre. Zákon upravuje aj elektronizá-
ciu inštitútov v súčasnosti fungujúcich
výlučne na listinnej báze. Je to naprí -
klad (1) architektúra informačných sys-
témov pre elektronický výkon verejnej
moci, (2) spôsob elektronickej komuni-
kácie orgánov verejnej moci navzájom,
(3) elektronické podanie a úradný do-
kument a (4) elektronické doručovanie.
V článku Vám najvýznamnejšie z uve -
dených inštitútov predstavíme bližšie.

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená
s ohľadom na existujúci rozsah právo-
mocí. Aplikuje sa v rozsahu kompeten-
cií, v akom orgány verejnej moci kona-
jú v súčasnosti. To znamená, že zákon
neustanovuje žiadne nové kompetencie
orgánom verejnej moci. Elektronický
výkon verejnej moci je v zmysle dôvo-
dovej správy k zákonu potrebné chápať
ako výkon verejnej moci v elek tro nic -
kej forme, najmä prostredníctvom elek-
tronickej komunikácie, t.j. vzájomnej
výmeny elektronických správ obsahu-
júcich elektronické dokumenty medzi
dvoma alebo viacerými komunikujúci-
mi subjektmi.

Základom elektronizácie verejnej sprá-
vy je Ústredný portál verejnej správy.
Rozumieme ním centrálne prístupové
miesto ku všetkým zverejneným elek-
tronickým službám. Ústredný portál ve-
rejnej správy zabezpečuje prístup
k elektronickým službám orgánov ve-
rejnej moci prostredníctvom interne-
tu. Ak orgán verejnej moci sprístupní
elektronickú službu na špecializovanom
portáli, musí ju sprístupniť aj na Ústred-
nom portáli. Webová stránka Ústred né -
ho portálu je www.portal.gov.sk.



Elektronická schránka je nový inštitút
umožňujúci jej majiteľovi prehľadne
a jednoducho kontrolovať skutočnosti
týkajúce sa vzťahu medzi občanom a ve -
rejnou správou. Elektronické schránky
sú elektronické úložiská správ doručo-
vané majiteľovi schránky, t.j. fyzickej
alebo právnickej osobe, alebo orgánu
verejnej moci. Elektronické schránky
sa budú zriaďovať orgánom verejnej
moci, právnickým osobám, fyzickým
osobám a fyzickým osobám – podnika-
teľom. Zriadia sa aj organizačnej zlož-
ke právnickej osoby zapísanej do záko-
nom ustanovenej evidencie. Osoba, pre
ktorú sa elektronická schránka zriadi
bude majiteľom schránky. Po zriadení
elektronickej schránky do nej majiteľ
alebo ním splnomocnená osoba po au-
tentifikácií bude môcť pristupovať. Po
najskôr nevyhnutnej aktivácií elektro-
nickej schránky sa do nej budú zasie-
lať elektronické dokumenty (správy),
ktoré je potrebné majiteľovi schránky
doručovať a dokumenty určené na do-
ručenie do vlastných rúk bude možné
v elektronickej schránke elektronicky
preberať aj prostredníctvom splnomoc-
nených osôb. Úradné rozhodnutia, a nie-
len tie, občan dostane do elektronic-
kej schránky.

Elektronická schránka sa zriadi bezod-
platne. Každému majiteľovi je možné
zriadiť iba jednu elektronickú schránku
pre každé právne postavenie. Elektro-
nická schránka však nie je predmetom
vlastníckeho práva. Dôvodom tejto
skutočnosti je fakt, že majiteľ dispo-
nuje primárne obsahom schránky a sa-
motnú schránku užíva. Samotná elek-
tronická schránka bude vo vlastníctve
jej zriaďovateľa. Zriaďovateľom bude
Úrad vlády Slovenskej republiky. Ten na
základe ust. § 12 ods. 4 zákona zriadi
elektronickú schránku (1) bezodklad ne
po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu
verejnej moci, právnickej osoby a zapí -
sanej organizačnej zložky, ak ide o ich
elektronickú schránku; (2) bezodklad-
ne po tom, ako sa dozvie o vzniku opráv-
nenia na podnikanie fyzickej osoby, ak
ide o elektronickú schránku fyzickej
osoby podnikateľa; (3) v deň, kedy fy-
zická osoba, ktorá je občanom Sloven-
skej republiky dosiahne 18. rok veku,
ak ide o elektronickú schránku fyzickej
osoby, ktorá nie je podnikateľom; a (4)

do piatich pracovných dní odo dňa do-
ručenia žiadosti o zriadenie elektro-
nickej schránky, ak ide o subjekt me-
dzinárodného práva, právnickú osobu,
ktorá nemá sídlo na území Slovenskej
republiky, alebo fyzickú osobu, ktorá
nie je štátnym občanom Slovenskej re-
publiky a nemá miesto podnikania na
území Slovenskej republiky. Orgán ve-
rejnej moci, ktorý zabezpečuje eviden-
ciu uvedených skutočností bude mať
informačnú povinnosť vo vzťahu k Úra -
du vlády. 

Rovnako bude možné elektronickú
schránku zriadiť aj na žiadosť po jej
zrušení v dôsledku deaktivácie a uply -
nu tia doby na zrušenie schránky po jej
deaktivácií. Predmetná žiadosť sa bude
podávať (1) elektronicky prostredníc-
tvom Ústredného portálu verejnej sprá-
vy alebo (2) v listinnej podobe s osved-
čeným podpisom žiadateľa. 

Elektronickú schránku bude nutné naj-
skôr aktivovať. Aktivácia sa vykoná au-
tomaticky spolu s jej zriadením, res-
pektíve pre fyzické osoby na žiadosť.
Každému majiteľovi elektronickej
schránky bude pridelený identifikátor
a autentifikátor. Pôjde o prístupové
údaje do elektronickej schránky. Práve
prostredníctvom uvedených dvoch pro-
striedkov bude zabezpečená aj identi-
ta osoby na účely elektronickej komu-
nikácie. Autentifikátorom rozumieme
prostriedok na overenie identifikátora.
Dôvodová správa k zákonu uvádza, že
autentifikátor by mal byť priamo vo
vzťahu k elektronickému občianskemu
preukazu eID z dôvodu zjednotenia spô-
sobu autentifikácie.

Deaktivácia elektronickej schránky sa
vykoná, pokiaľ (1) jej majiteľ zomrie,
(2) bude vyhlásený za mŕtveho, (3) bude
pozbavený spôsobilosti na právne úko-
ny, (4) na žiadosť, ak bola schránka
zriadená na žiadosť, alebo (5) ak zanik-
ne právnická osoba, respektíve orgán
verejnej moci bez právneho nástupcu.
Je však potrebné rozlíšiť deaktiváciu
od zrušenia elektronickej schránky. Zru-
ší sa až po uplynutí troch rokov od jej
deaktivácie. Dôvodom je zachovanie
obsahu schránky pre prípad dedičských
konaní alebo iných zákonom ustanove-
ných prípadov.
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Dôvodová správa k zákonu uvádza, že
cieľom je okrem iného aj zvýšenie kom-
fortu a prehľadnosti vo vzťahu k verej-
nej správe. K tomuto cieľu majú slúžiť
tzv. notifikácie, ktorými budú rôzne
nezáväzné informácie o priebehu a sta-
ve konania o právach, právom chráne-
ných záujmoch a povinnostiach osôb,
ktoré sú účastníkmi konaní, alebo kto-
rých sa vec týka. Notifikácie by sa ne-
mali zasielať automaticky, ale až po ich
vyžiadaní prostredníctvom registrácie
požiadavky pre ich zasielanie. Zasielať
sa budú práve do elektronickej schránky.

Autorizácia ako ďalší nový inštitút je
istá forma overenia, že akýkoľvek práv-
ny úkon v elektronickej forme bol vyko -
naný osobou oprávnenou. Autorizácia
musí zabezpečiť spoľahlivú identifiká-
ciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala 
a právneho úkonu, ktorý autorizovala.
Orgán verejnej moci vykoná autorizáciu
formou (1) zaručeného elektronického
podpisu s časovou pečiatkou alebo (2)
zaručenou elektronickou pečaťou s ča -
so vou pečiatkou. Subjekty, ktoré nie sú
orgánmi verejnej moci budú autorizá-
ciu vykonávať tiež formou zaručeného
elektronického podpisu, respektíve inou
formou, ktorú ustanoví osobitný zákon.

V súvislosti s celkovou modernizáciou
a informatizáciou verejnej správy zá-
kon podrobnejšie upravuje aj metódu
elektronického doručovania dokumen-
tov a iných písomností. Miestom elektro-
nického doručovania bude už spomína-
ná aktivovaná elektronická schránka.
Rozlišovanie obyčajného doručovania
a doručovania do vlastných rúk bude
v elektronickej forme zachované. Na
účely potvrdenia doručenia zákon za-
vádza nový inštitút tzv. elektronickej
doručenky. Elektronická doručenka je
dokument vytváraný automatizovaným
spôsobom. Na účely podpory doručova-
nia do vlastných rúk sa zavádza osobitný
autorizačný prostriedok pre doručenky,
ktorým bude funkcia spojená s doru-
čenkou - teda potvrdenie bude prebie-
hať „kliknutím“ na určenú funkciu do-
ručenky. Momentom doručenia bude 
v prípade orgánu verejnej moci moment
uloženia správy do schránky a v prípa-
de iných osôb moment potvrdenia do-
ručenky, respektíve v prípade doruče-
nia do vlastných rúk uplynutie lehoty

uloženia, alebo nasledujúci deň po ulo-
žení v ostatných prípadoch. Zákon upra-
vuje jednotnú dobu uloženia v trvaní
15 dní. Osobitným spôsobom sa bude
doručovať vyvesením na úradnej tabu-
li orgánu verejnej moci pre neurčitý
počet osôb. Na tieto účely bude zriade-
ná elektronická úradná tabuľa prístup-
ná všetkým prostredníctvom webovej
stránky.

Inštitút, ktorý doposiaľ taktiež nebol
našim právnym poriadkom upravený je
aj zaručená konverzia. Cieľom nového
postupu je zabezpečiť prevod listinnej
formy dokumentu na elektronickú a nao -
pak s tým, aby konvertovaný dokument
mal rovnaké právne účinky ako pôvod-
ný a bol použiteľný na právne účely
v rovnakom rozsahu ako pôvodný. Za-
ručenú konverziu bude môcť vykoná-
vať len oprávnená osoba, ktorou môže
byť orgán verejnej moci, vrátane no-
tá rov, poštový podnik poskytujúci uni-
verzálnu poštovú službu a v obmedze-
nom rozsahu aj advokát. Zaručenú
konverziu bude možné vykonávať vý-
lučne zariadením a spôsobom, ktoré
za bezpečia zhodu obsahu medzi pô-
vod ným a novým dokumentom. Mnohé
dokumenty obsahujú často viaceré
bezpečnostné prvky z ochranných dô-
vodov. Pri zaručenej konverzií budú
všetky bezpečnostné prvky pôvodného
dokumentu nahradené bezpečnostnými
prvkami, ktoré novovzniknutému do ku -
mentu poskytnú rovnakú alebo vyššiu
úroveň bezpečnostných záruk, ako po-
skytovali bezpečnostné prvky dokumen -
tu pôvodnému. Deklarovať, že obsah
skonvertovaného dokumentu je zhodný
s obsahom pôvodného dokumentu, a že
má rovnaké právne účinky, je cieľom
tzv. osvedčovacej doložky, neod de li teľ  -
ne spojenej s konvertovaným dokumen-
tom.

Popri zatiaľ uvedených inštitútoch bude
v praxi taktiež často využívaný inštitút
elektronických úhrad platieb orgánom
verejnej moci. Úhradami môžu byť
rôzne správne, súdne alebo iné poplat-
ky a platby. Poskytovateľ bude platby
uhrádzať prijímateľovi (orgánu verej-
nej moci) prostredníctvom pokynu na
úhradu. Kľúčovým rozlišovacím prvkom
subjektov bude už niekoľkokrát spomí-
naný identifikátor. Celý proces elek-
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tronických úhrad je novým zákonom na
prvý pohľad upravený zložito, avšak
v skutočnosti ide o pochopiteľný systém.
Základom je porozumieť subjektom pla-
tobných vzťahov. Bude existovať troj -
stranný právny vzťah medzi orgánom
verejnej moci, poskytovateľom platby
a tzv. akreditovaným platcom.

Pokyn na úhradu je podklad obsahujú-
ci informácie o úhrade, ktorý generuje
orgán verejnej moci. Po vytvorení po-
kynu na úhradu bude tento doručený 
a prípadne aj rovno sprístupnený po-
skytovateľovi platby (fyzická osoba,
právnická osoba), ktorý môže platbu
uhradiť prostredníctvom ním vybrané-
ho akreditovaného platcu. Akreditova-
ným platcom je na účely tejto časti
osoba zapísaná v zozname akreditova-
ných platcov, do ktorého ho zapíše mi-
nisterstvo financií na žiadosť. Ako prí-
klad môžeme uviesť banku alebo inú
platobnú inštitúciu.

Dôvodová správa vychádza z faktu, že
medzi akreditovaným platcom a posky-
tovateľom úhrady existuje právny
vzťah – napríklad medzi fyzickou oso-
bou a bankou, ktorá vedie účet. Akre-
ditovaný platca po prijatí pokynu na
úhradu overí, či môže za poskytovate-
ľa úhrady platbu uhradiť. Akreditovaný
platca overí, že platbu môže vykonať,
zašle informáciu o úhrade platobnému
modulu, ktorý overí súlad údajov s údaj-
mi v pokyne na úhradu a ak je zhoda 
v údajoch, zašle poskytovateľovi úhra-
dy informáciu o úhrade. Druhé také
overenie vykoná prijímateľ úhrady a ak
dôjde k zhode, považuje sa povinnosť
uhradiť platbu za splnenú. Následné
„fyzické“ uhradenie sa vykoná už me-
dzi akreditovaným platcom a prijíma-
teľom úhrady, a to jednotlivo alebo
hromadnou úhradou. Podľa dôvodovej
správy zákonodarca predpokladá, že
do elektronického systému platieb sa
zapoja aj mobilní operátori, ktorí majú

udelené povolenie na poskytovanie
platobných služieb a sú teda platobný-
mi inštitúciami. Ambíciou je podpora
mobilných technológií, vrátane platieb. 

Posledným novozavedeným inštitútom
sú tzv. referenčné registre. Referenčný
register bude miesto elektronického
uchovávania údajov o osobách, veciach,
právach, povinnostiach a ostatných
skutočnostiach týkajúcich sa vzťahov
s verejnou správou. Účelom zavedenia
referenčných registrov je umožniť
zdieľať a využívať údaje medzi infor-
mačnými systémami orgánov verejnej
moci a poskytovať ich pre právne úče-
ly. Prostredníctvom referenčných re-
gistrov bude zabezpečené, aby fyzické
a právnické osoby nemuseli predkladať
pre účely konania relevantné informá-
cie. To znamená, že orgán verejnej
moci od fyzických alebo právnických
osôb nebude požadovať predkladanie
údajov, ktoré už má k dispozícií. Budú
totiž uložené v referenčných registroch.
Zjednodušene povedané, pôjde o evi -
den ciu údajov o subjektoch evidencie. 

Zákon predpokladá zavedenie pre chod-
ného obdobia v trvaní troch rokov. Hoci
účinnosť nadobudne už 1. novembra
2013, štátne orgány budú v pre chod -
nom období oprávnené postupovať pri
elektronickom výkone verejnej moci
ešte podľa osobitných zákonov, ak
ustanovujú odlišnú právnu úpravu po-
stupu pri výkone verejnej moci. Orgán
verejnej moci nebude ešte tri roky po-
vinný uplatňovať výkon verejnej moci
elektronicky, ak mu to neumožnia
tech nické dôvody. Dôvodom je množ-
stvo parciálnych úprav elektronického
konania a s tým súvisiacich vytvorených
a prevádzkovaných elektronických slu-
žieb týchto orgánov. V prechodnom ob-
dobí sa počíta s postupným zosúladením
a prechodom na postup výlučne podľa
nového zákona.
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Pojem viazané obchody v doslovnom
znení náš právny poriadok nepozná. Ide
však o legitímne pomenovanie protisú-
ťažnej praktiky, ktorá je neraz apliko-
vaná zo strany podnikateľa s cieľom
vplývať na účinnú, férovú a efektívnu
súťaž na trhu. Legálna regulácia pred-
metnej problematiky je zahrnutá v zá -
ko ne č. 387/2011 o ochrane hospodár-
skej súťaže v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“). Nakoľko Sloven ská
republika je členom Európskej únie, pri -
márne právo podobne upravuje viazané
obchody. 

Pohybujeme sa v oblasti hospodárskej
súťaže, konkrétne v aspektoch domi-
nantného postavenia podnikov a zneu -
ží vania tohto postavenia. Podnik je na
trhu dominantný v závislosti od svojho
trhového podielu, ekonomickej sily,
vply vu a mnohých ďalších faktorov. Nie
je výnimkou, že taký podnik sa môže
dopustiť protisúťažného konania. Zákon
demonštratívne uvádza niektoré formy
zneužívania, medzi nimi aj viazané ob-
chody. Ustanovenie § 8 ods. 2 písm. d)
zákona hovorí, že zneužitím dominant-
ného postavenia je aj viazanie súhlasu
s uzavretím zmluvy za podmienky, že
druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie
záväzky, ktoré svojou povahou alebo
podľa obchodných zvyklostí nesúvisia
s predmetom tejto zmluvy. 

Aj Zmluva o fungovaní Európskej únie,
ktorou je Slovenská republika ako člen
Európskej únie viazaná, upravuje v člán -
ku 102 viazané obchody. Znenie článku
hovorí, že zneužívanie dominantného
postavenia spočíva aj v podmieňovaní
uzatvárania zmlúv prijatím dodatoč-
ných záväzkov, ktoré svojou povahou
alebo podľa obchodných zvyklostí ne-
súvisia s pred me tom týchto zmlúv. Zre-
teľne vidno takmer úplnú totožnosť
ustanovenia slovenského zákona a eu -
róp skej legislatívy.

Viazanie predstavuje formu protisú ťaž -
nej praktiky, kedy dominantný podnik
využitie svoju trhovú pozíciu k do siah -
nutiu vyšších tržieb. Viazané obchody

môžu mať dve podoby, v právnej a eko -
nomickej sfére sa pre ich pomenovanie
používa anglická terminológia „tying“
a „bundling“. 

Forma „tying“ sa vyskytne, pokiaľ ob-
chodník, predajca alebo dodávateľ
podmieňuje predaj jedného produktu
(spotrebiteľom primárne chceného)
zaobstaraním produktu ďalšieho, ktorý
s primárnym produktom nesúvisí. Prak-
ticky si uvedené možno predstaviť ako
predaj produktu A zákazníkovi, ktorý,
ak si produkt A skutočne chce zaobsta-
rať, musí si kúpiť aj produkt B. Forma
„bundling“, naopak, znamená situácie,
kedy je spotrebiteľovi ponúkané bale-
nie produktu, v ktorom je už dodatoč-
ný produkt inkorporovaný a spotrebiteľ
nemá na výber. Napríklad produkty A a B
sú spoločne zahrnuté v jednom balení
a spotrebiteľ nemá možnosť kúpiť výluč-
ne produkt A alebo produkt B. Motívy
podnikov realizovať stratégiu prostred-
níctvom viazaných obchodov môžu mať
za cieľ jednak vylučovanie iných súťaži-
teľov, ale aj koristenie na správaní spo -
trebiteľov. Hlavným rozdielom dvoch
uvedených foriem je primárne element
vynucovania. V druhej forme, bundlin-
gu, element silového vy nucovania nie je
natoľko zreteľný, ako v prípade tyingu.

Dodajme, že tying a bundling sú neraz
bežnými praktikami, ktoré nemusia mať
výhradne protisúťažné následky. Pod-
niky prostredníctvom uvedených foriem
spo trebiteľom ponúkajú dokonalejšie
produkty alebo poskytujú cenovo efek-
tívnu cestu k ich nákupu. Pre lepšiu
predstavu je vhodné uviesť ako príklad
situáciu, kedy produkt A aj B je možné
kúpiť osobitne, avšak existuje ponuka
spoločného balenia produktov A a B,
ktoré má výhodnejšiu cenu. Týmto môžu
viazané obchody môžu viesť až k sig ni -
fi kantným úsporám v produkcií, distri-
búcií, nákladoch, ale aj k zlepšenej
kva lite produktov. Na druhej strane,
uvedené formy viazaných obchodov
môžu tvoriť potenciálnu hrozbu pre sú-
ťažné podmienky na trhu ako je na-
príklad uzatvorenie trhu, cenová diskri-
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minácia alebo neprimerane vysoké ceny
produktov. 

Tying je z právneho hľadiska vážnejším
problémom. Dôvodom je okrem iného
aj fakt, že nemá primárne základ v eko -
nomických motívoch, na rozdiel od bun-
dlingu. 

Problematika foriem zneužívania do mi -
nantného postavenia, respektíve sfé ra
súťažného práva celkovo, sú upra vené
značne abstraktne a usta novenia regu-
lujúce konkrétne situácie prakticky
neexistujú. Dôvodom je aj značná dy-
namika vývoja foriem protisúťažných
praktík, ale najmä komplikovanosť vy-
chádzajúca z potreby individuálneho
posudzovania jednotlivých okolností.
Komplikovanosť možno jednoznačne
odvodiť minimálne z toho, že viazanie,
ako sme uviedli, nie vždy nevyhnutne
predstavuje protisúťažné konanie. Pre-
to právnu stránku viazaných obchodov
možno jednoznačnejšie pochopiť z roz -
hodovacej praxe súdnych inštitúcií. 

Práve judikatúra priniesla základné kri -
tériá, na základe ktorých je potrebné
posudzovať, či viazaný obchod v kon -
krét nom prípade predstavuje problém
alebo nie. Kritériá sú štyri, a to, že (1)
viažuci a viazaný produkt musia patriť
do odlišných trhov – to znamená, že
produkty musia byť určené na odlišné
účely a funkcie viazaného a viažuceho
produktu nesmú byť vzájomne podmie-
nené; (2) podnik - predajca, ktorý pro-

dukty formou viazaného obchodu po-
nú ka na trhu musí byť dominantný; (3)
spotrebiteľ - kupujúci nemá možnosť
slobodného výberu viažuceho produktu
bez viazaného a naopak – musí byť prí-
tomný element donútenia; a (4) viaza-
ný obchod musí negatívne vplývať na
férovú a účinnú hospodársku súťaž, čo
možno chápať ako obmedzovanie ostat-
ných podnikov - predajcov, ktorí kon-
krét ne pociťujú dopady protisúťažné-
ho konania dominantného podniku.

Uvedené štyri základné kritériá tvoria
základ pre posudzovanie individuálnych
prípadov. Z toho vyplýva, že protisúťaž-
né správanie dominantného podniku ne-
vyhnutne znamená jeho sankcionovanie
zo strany príslušných kontrolných orgá-
nov. Sankciou je pokuta, ktorej výš ka
závisí od obratu podniku ako objektu vy-
šetrovacieho procesu. Kontrol ným orgá-
nom na Slovensku pre oblasť súťažného
práva je Protimonopolný úrad Slovenskej
republiky. V rámci svojej monitorovacej
činnosti môže začať správne konanie
voči dominantnému podniku podozrivé-
mu zo zneužitia svojho postavenia pro-
stredníctvom viazaného obchodu. Pre
oblasť dominantného postavenia pla tí,
že konanie možno začať iba z vlastného
podnetu, teda z podnetu úradu. To však
automaticky neznamená, že iné subjek-
ty nema jú žiadnu možnosť obrany. Úrad
môže začať konanie z vlastného podne-
tu aj na základe písomného oznámenia
fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorá nie je podnikateľom.

8

Kritéria 
posudzovania 

viazania

Možnosti obrany

POBYT OBČANA EURÓPSKEJ ÚNIE
NA SLOVENSKU
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cu-
dzincov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“)
upravuje okrem iných oblastí aj pod-
mienky vstu pu, pobytu a výstupu
z úze mia Slovenskej republiky. Do uve-
deného zákona bolo transponovaných
niekoľko európskych smerníc, medzi 
nimi aj smernica Európskeho parla-
mentu a Rady 2004/38/ES o práve ob-
čanov Únie a ich rodinných príslušníkov
voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rám-
ci územia členských štátov. 

Zákon o pobyte cudzincov vo vzťahu
k občanom Európskej únie používa po-
jem občan Únie. Uvedený pojem je šir-
ším pojmom, zahŕňa nielen občanov
členských štátov Európskej únie, ale aj
občanov štátov, ktoré sú zmluvnými
stranami Dohody o Európskom hospo-
dárskom priestore a občanov Švajčiar-
skej konfederácie. Pobyt občana Únie
upravuje druhá hlava tretej časti záko-
na o pobyte cudzincov. Na konanie vo
veciach pobytu cudzincov je príslušný
policajný útvar podľa miesta pobytu



občana Únie, teda miestne príslušné
oddelenie cudzineckej polície Policaj-
ného zboru.

Zákon o pobyte cudzincov upravuje
dva druhy pobytov občanov Únie, a to
právo na pobyt občana Únie a právo na
trvalý pobyt občana Únie. Obe formy
sú trvalým pobytom.

Právo na pobyt občana Únie zahŕňa
pobyt občana Únie do 3 mesiacov od
vstupu na územie Slovenskej republiky
a pobyt na dobu viac ako 3 mesiace. 

Právo zdržiavať sa na území Slovenskej
republiky 3 mesiace odo dňa vstupu na
územie Slovenskej republiky upravuje
ust. § 64. Jedinou podmienkou uvede-
ného pobytu je, že občan Únie je drži-
teľom platného preukazu totožnosti
alebo cestovného dokladu. Pri kontrole
policajným útvarom sa ním musí preu -
kázať. Namiesto uvedených dokladov
môže predložiť aj iný doklad, ktorým
hodnoverne preukáže svoju totožnosť
a štátnu príslušnosť k členskému štátu. 

Začiatok pobytu na území Slovenskej
republiky je občan Únie povinný nahlá-
siť na policajnom útvare do 10 pracov-
ných dní odo dňa vstupu na územie
Slovenskej republiky. Občan únie stra-
tí právo na pobyt, ak sa stane osobou
v hmotnej núdzi podľa ust. § 2 zákona
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi. V takom prípade ho policajný
útvar upozorní, že stratil právo na po-
byt a je povinný opustiť územie Slo-
venskej republiky. 

Ak sa Občan Únie zdržiava na území
Slovenskej republiky dlhšie ako 3 me-
siace, je povinný požiadať o registrá-
ciu pobytu na území Slovenskej repu-
bliky. V zmysle ust. § 65 má právo na
pobyt na území Slovenskej republiky
počas obdobia dlhšieho ako 3 mesiace,
ak (1) je zamestnaný na území Sloven-
skej republiky, (2) je samostatne zá-
robkovo činnou osobou na území Slo-
venskej republiky, (3) má dostatočné
zdroje pre seba a svojich rodinných
príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre
systém sociálnej pomoci Slovenskej
republiky počas obdobia ich pobytu 
a zdravotné poistenie na území Sloven-
skej republiky, (4) študuje na základ-

nej škole, strednej škole alebo vysokej
škole v Slovenskej republike, (5) je 
u neho predpoklad, že sa zamestná
alebo (6) je rodinným príslušníkom ob-
čana Únie, ktorého sprevádza alebo sa
k nemu pripája, a ktorý spĺňa podmien-
ky na pobyt podľa bodov 1 až 5. 

Žiadosť o registráciu pobytu občan
Únie podáva na úradnom tlačive osob-
ne na policajnom útvare do 30 dní od
uplynutia 3 mesiacov odo dňa vstupu
na územie Slovenskej republiky. K žia -
dosti o registráciu musí predložiť plat-
ný preu kaz totožnosti alebo platný
cestovný doklad a doklady upravené
ust. § 66 ods. 2 až 7. Ak občan Únie ne-
predloží všetky doklady alebo doklady
sú nedostatočné, jeho pobyt nebude
zaregistrovaný, pričom policajný útvar
písomne oznámi občanovi Únie, ktoré
doklady je ešte povinný doložiť. 

V deň podania žiadosti o registráciu
vydá policajný útvar občanovi Únie pí-
somné potvrdenie o registrácií pobytu
občana Únie, v ktorom je uvedené
meno, priezvisko, adresa a dátum re-
gistrácie. Uvedené potvrdenie mu slú-
ži ako doklad o pobyte. Ak občan chce,
aby v potvrdení bola uvedená presná
adresa pobytu, musí predložiť doklad
o ubytovaní. Ak takýto doklad nepred-
loží, v potvrdení o registrácií bude
uvedená obec, kde sa občan Únie bude
zdržiavať v rámci pobytu. 

Okrem potvrdenia o registrácií môže
občan Únie požiadať o vydanie dokla-
du o pobyte vo forme kartičky. Na jeho
vydanie musí byť zaregistrovaný, pri-
čom musí predložiť doklad o ubytovaní
a 2 fotografie. Doklad o pobyte sa vy-
dáva s platnosťou na 5 rokov. 

Na trvalý pobyt občana Únie podľa
ust. § 67 má občan Únie právo, ak sa
na území Slovenskej republiky zdržiava
oprávnene nepretržite počas obdobia 
5 rokov. Do obdobia nepretržitého po-
bytu sa započítava aj (1) dočasná ne-
prítomnosť na území Slovenskej repu-
bliky nepresahujúca spolu 6 mesiacov
v roku, (2) neprítomnosť na území Slo-
venskej republiky počas výkonu povin-
nej vojenskej služby alebo (3) neprí-
tomnosť na území Slovenskej republiky
trvajúca maximálne 12 po sebe nasle-
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dujúcich mesiacov z dôvodu tehoten-
stva a pôrodu, vážnej choroby, štúdia,
odborného vzdelávania, vyslania do za -
hraničia alebo z iných vážnych dôvodov.
V určitých prípadoch má občan Únie
právo na trvalý pobyt aj pokiaľ sa zdr -
žia va na území Slovenskej republiky
oprávnene nepretržite menej ako 5 ro-
kov. Ide o prípady taxatívne vymedze-
né v ust. § 67 ods. 2. Napríklad občan
Únie ako zamestnanec alebo samostat-
ne zárobková osoba dosiahol dôchod-
kový vek. 

Občanovi Únie, ktorý má trvalý pobyt
občana Únie, vydá príslušný policajný
útvar doklad o pobyte s platnosťou na
10 rokov. Podmienkou je, že musí pred -
ložiť 2 fotografie. Ak nepredloží do-
klad o ubytovaní, v doklade o pobyte
bude ako adresa uvedená obec, kde sa
zdržiava v rámci pobytu.

Povinnosti občana Únie sú upravené
v ust. § 112. Je povinný napríklad hlá-
siť policajnému útvaru zmenu mena,
priezviska, osobného stavu, štátnej prí-
slušnosti, údajov v cestovnom doklade
alebo v preukaze totožnosti do 10 pra-
covných dní odo dňa, keď zmena na-
stala a výmenu cestovného dokladu
alebo preukazu totožnosti, alebo je
povinný vycestovať z územia Sloven-
skej republiky, ak stratil právo na po-
byt. Porušením niektorých z povinností
ustanovených § 112, ako aj porušením
povinnosti nahlásiť začiatok pobytu 
a povinnosti registrovať sa, dopustí sa
v zmysle ust. § 118 ods. 2 priestupku. Za
priestupok môže byť občanovi Únie ulo-
žená bloková pokuta do výšky 165 Eur. 

Právo na pobyt občana Únie alebo prá-
vo na trvalý pobyt občana Únie v zmy -
sle ust. § 68 zanikne, ak občan Únie (1)
písomne oznámi skončenie pobytu po-
licajnému útvaru, (2) bol administra-
tívne vyhostený, ak (3) policajný útvar
odňal jeho právo na pobyt alebo právo
na trvalý pobyt, (4) zomrel alebo bol
vyhlásený za mŕtveho, alebo (5) nado-
budol štátne občianstvo Slovenskej re-
publiky.

Policajný útvar môže občanovi Únie
odňať právo na pobyt občana Únie, ak
(1) pri registrácií pobytu alebo pri vy-
daní dokladu o pobyte predloží falošný

alebo pozmenený doklad alebo uvedie
nepravdivé údaje týkajúce sa splnenia
podmienok pobytu, (2) počas trvania
pobytu zistí, že občan Únie získal prá-
vo na pobyt na základe predloženia fa-
lošného alebo pozmeneného dokladu
alebo uviedol nepravdivé údaje týka-
júce sa splnenia podmienok pobytu,
alebo (3) má právo na pobyt podľa § 65
ods. 1 písm. c) alebo písm. d) a stal sa
osobou v hmotnej núdzi.

Právo na trvalý pobyt občana Únie môže
policajný útvar odňať, ak (1) sa zdržia-
va mimo územia Slovenskej republiky
dlhšie ako 2 po sebe nasledujúce roky,
alebo (2) zistí, že získal právo na trva-
lý pobyt podvodným spôsobom.

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí
práva na pobyt občana Únie alebo prá-
va na trvalý pobyt občana Únie určí ob-
čanovi Únie povinnosť vycestovať z úze-
mia Slovenskej republiky do 30 dní odo
dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak ne-
vycestuje z územia Slovenskej republiky
v lehote určenej v rozhodnutí, policaj-
ný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia
o odňatí práva na pobyt.

Ukončenie pobytu občana Únie na úze-
mí Slovenskej republiky predstavuje aj
administratívne vyhostenie. Admi nis tra  -
tívne vyhostenie je rozhodnutie policaj -
ného útvaru o tom, že cudzinec nemá
alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa
na území Slovenskej republiky a je po-
vinný opustiť územie Slovenskej repu-
bliky, s možnosťou určenia lehoty na
jeho vycestovanie a možnosťou urče-
nia zákazu vstupu. Na rozdiel od osôb,
ktoré nie sú občanmi Únie, môže byť
občan Únie administratívne vyhostený
a môže mu byť určený zákaz vstupu na
územie Slovenskej republiky do 5 ro-
kov, len ak ohrozuje bezpečnosť štátu,
verejný poriadok alebo verejné zdravie.
Administratívne vyhostenie je v zmysle
ust. § 87 vydávané formou písomného
rozhodnutia, v ktorom policajný útvar
určí lehotu na vycestovanie z územia
Slovenskej republiky najmenej 30 dní
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Zákon o pobyte cudzincov vylučuje za-
istenie občana Únie v konaní o ad mi -
nis tratívnom vyhostení, alebo na výkon
rozhodnutia o administratívnom vyhos-
tení. Ak občan Únie nevycestuje z úze-
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mia Slovenskej republiky v lehote ur-
čenej v rozhodnutí o administratívnom
vyhostení, policajný útvar zabezpečí
výkon rozhodnutia o administratívnom
vyhostení. Občan únie môže požiadať
o zrušenie zákazu vstupu uloženého 
v rozhodnutí o administratívnom vyhos-

tení na základe dôkazov potvrdzujú-
cich, že došlo k podstatnej zmene
okolností, pre ktoré bol administratív-
ne vyhostený a bol mu určený zákaz
vstupu. Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky rozhodne o jeho žiadosti do
180 dní od jej doručenia.
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ZÁKONNÉ LICENCIE
V AUTORSKOM PRÁVE
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom
práve a právach súvisiacich s au tor ským
právom v znení neskorších predpisov
(ďalej len „autorský zákon“) pozná ur-
čité výnimky, kedy osoby odlišné od
autora môžu jeho dielo používať aj
bez jeho súhlasu. Ide o obmedzenia
majetkových práv autora alebo tzv. zá-
konné licencie. Zákonné licencie sú
bezodplatné. Tieto výnimky zákon upra-
vuje taxatívne. To znamená, že okrem
nich v iných prípadoch je na použitie
diela vždy potrebný súhlas autora.
Tieto zákonné licencie je však nevyh-
nutné odlišovať od zákonných licen  -
cií v ob čian skom práve súvisiacich
s ochranou osobnosti. Ide o úradné,
vedecké, ume lecké a spravodajské li-
cencie. O nich sme Vás v našom bulle-
tine už informovali v príslušnom článku
http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/2010/11/2907-ochrana osobnosti.

Pred samotným vysvetlením jednotlivých
prípadov je potrebné uviesť, že dielo sa
bez súhlasu autora môže použiť iba po
aplikácií tzv. trojkrokového testu. Ide
o pojem často používaný v odborných
kruhoch. Podľa ust. § 38 autorského zá-
kona je (1) obmedzenie majetkových
práv autora dovolené len v osobitných
prípadoch uvedených v ust. § 24 až 37
autorského zákona; (2) nakladanie s die-
lom nesmie byť v rozpore s bežným vy-
užitím diela a (3) nesmie neodôvodnene
zasahovať do právom chránených záuj-
mov autora. Aby bolo použitie diela bez
súhlasu autora v súlade so zákonom,
nepostačuje, že iná osoba dielo použije
v 14 prípadoch zákonom dovolených.
Zároveň musia byť splnené uvedené
ďalšie 2 podmienky.

Vyhotovenie rozmnoženiny zverejnené-
ho diela predstavuje zákonnú licenciu,

kedy môže fyzická osoba dielo vyhoto-
viť bez súhlasu autora pre svoju osobnú
potrebu na účel, ktorý nie je ani priamo
ani nepriamo obchodný. Osobnú potre-
bu je nutné rozumieť v závislosti od
subjektívnych potrieb jednotlivcov. Roz -
množeninu zverejneného diela možno
vyhotoviť bez súhlasu autora aj prene-
sením diela na papier alebo podobný
podklad prostredníctvom reprografic-
kého alebo iného zariadenia. Uvedenú
rozmnoženinu možno verejne rozširo-
vať predajom alebo inou formou pre-
vodu. Podmienka týkajúca sa zákazu
priameho alebo nepriameho obchodné-
ho účelu tým nie je dotknutá a platí.

Pokiaľ ide o odmenu pre autora origi-
nálu diela v súvislosti s roz mno že ni na -
mi jeho diela, tento autor má právo na
tzv. náhradu odmeny. Náhrada odmeny
autorovi znamená skutočnosť, že auto-
rovi príslušná organizácia kolektívnej
správy vypláca sumy, ktoré jej uhradí
(1) výrobca alebo dovozca nenahratých
nosičov záznamu (napríklad prázdnych
nahrávateľných CD alebo DVD nosičov),
ktoré sa zvyčajne používajú na roz-
množovanie zverejnených diel, a to 6 %
z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny
nosiča; (2) výrobca alebo dovozca prí-
strojov na vyhotovovanie rozmnoženín
zvukových alebo zvukovo-obrazových
záznamov (napríklad „napaľovačiek“),
a to 3% z predajnej ceny alebo z dovoz -
nej ceny takýchto prístrojov; (3) výrob-
ca alebo dovozca reprografických zaria-
dení alebo iných technických zariadení
na vyhotovovanie rozmnoženín diela, 
a to 3 % z predajnej ceny alebo z do-
voznej ceny takýchto zariadení; ak je
zariadenie súčasťou veci, náhrada od-
meny sa uhrádza z pomernej časti pre-
dajnej ceny alebo z dovoznej ceny tejto



veci; (4) výrobca alebo dovozca osob-
ných počítačov, a to 0,5 % z predajnej
ceny alebo z dovoznej ceny pevného
disku zabudovaného v osobnom počíta-
či a (5) právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá poskytuje rozmnožovacie
služby za odplatu, a to 3 % z celkových
príjmov za tieto služby.

Zákon vymedzuje pôsobnosť pre vyho-
tovenie rozmnoženiny aj negatívne.
Uvedené skutočnosti neplatia pre (1)
architektonické dielo vo forme projek-
tovej dokumentácie stavby alebo kon-
štrukcie stavby, (2) celé literárne dielo
ani jeho podstatnú časť, (3) celé kar-
tografické dielo ani na jeho podstatnú
časť, (4) hudobné dielo zaznamenané
v písomnej podobe, (5) počítačový pro-
gram, ak nie je ustanovené inak a pre
(6) databázu v elektronickej forme.

Bez súhlasu autora možno tiež použiť
krátku časť zverejneného diela vo for-
me citácie v inom diele. Avšak výlučne
na účel (1) recenzie alebo kritiky toh-
to zverejneného diela alebo (2) na vy-
učovacie, vedeckovýskumné a umelec-
ké účely. Uvedené použitie musí byť 
v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah
nesmie presiahnuť rámec odôvodnený
účelom citácie. Pri citácií sa musí
uviesť meno autora alebo jeho pseudo-
nym, ak nejde o anonymné dielo, ale-
bo meno osoby, pod ktorej menom sa
dielo uvádza na verejnosti, ako aj ná-
zov diela a prameň. Uvedenie spome-
nutých údajov predstavuje naplnenie
osobnostných práv autora. Za predmet-
né použitie nevzniká povinnosť uhra-
diť autorovi odmenu.

V zásade možno citovať každé dielo za
splnenia uvedených podmienok citova-
nia. Pravidlá citovania okrem základné-
ho rámca v autorskom zákone upravujú
aj slovenské technické normy ISO 690 
a ISO 690-2. Pri citácií nesmie byť zme-
nený obsah ani zmysel citovaného diela.
Miesto citácie musí byť viditeľne odliš-
né od ostatného obsahu diela, do kto-
rého sa cituje.

Použiť dielo bez súhlasu autora je do-
volené aj pre eventualitu propagovania
výstavy umeleckých diel alebo dražby
umeleckých diel prostredníctvom vy-
hotovenia rozmnoženiny diela, jej roz-

širovania formou predaja, prevodom
alebo verejným prenosom. Platí, že uve-
dené možno vykonať iba v rozsahu ne-
vyhnutnom na účely propagácie. Prak-
ticky sa môže jednať o zaradenie diela
do materiálov informujúcich o dielach
ako predmetoch výstavy alebo dražby.
Napríklad katalógy, letáky, brožúry.
Osob nostné práva autora musia opäť
zostať zachované, teda musí sa uviesť
meno autora, názov diela.

Dielo, ktoré bolo so súhlasom autora
umiestnené na verejnom priestranstve
je prístupné neurčitému počtu ostat-
ných subjektov. Zákon preto komu-
koľvek priznáva možnosť verejne
umiestnené dielo bez súhlasu autora
vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou,
reliéfnym obrázkom či reliéfnym mo-
delom alebo ho zaznamenať fotogra fiou
či filmom. Dielo však nie je možné vy-
jadriť v priestorovej trojrozmernej po-
dobe. Iba uvedenými formami vyjadre-
né alebo zaznamenané dielo možno
bez súhlasu autora diela trvalo umiest-
neného na verejnom priestranstve po-
užiť vyhotovením jeho rozmnoženiny.
Rozmnoženinu je zároveň dovolené ve-
rejne rozširovať predajom alebo inou
formou prevodu alebo verejným pre no -
som. 

Ďalšou obvykle sa vyskytujúcou alter-
natívou použitia diela bez súhlasu au-
tora je použitie diela na vyučovacie
účely. Zákon predpokladá dve možnos-
ti. V prvom prípade nie je súhlas autora
potrebný, pokiaľ ide o (1) vyhotovenie
rozmnoženiny krátkej časti zverejne-
ného diela, (2) o jej verejné rozširova-
nie inou formou prevodu ako predajom
(napr. darovanie, požičanie), alebo (3)
o verejný prenos (napríklad sprístupňo-
vanie formou internetu) krátkej časti
zverejneného diela, ak takéto použitie
nepresahuje rámec odôvodnený vyučo-
vacími účelmi v škole a neuskutočňuje
sa na získanie priameho alebo nepria-
meho majetkového prospechu. Hovorí-
me o podobných podmienkach ako v zá -
konnej licencií uvedenej ako prvej.
Opäť možno vyhotoviť rozmnoženinou
iba krátkej časti zverejneného diela.
V druhom prípade sa súhlas autora ne-
vyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny
krátkej časti zverejneného diela prene-
sením na papier alebo na podobný pod-

12

Citácia diela

Použitie diela 
na vyučovacie účely

Propagácia výstavy
umeleckých diel 
alebo ich dražby

Použitie diela
umiestneného 
na verejnom 
priestranstve



klad prostredníctvom reprografického
zariadenia, na jej verejné rozširovanie
prevodom a nie predajom, ak takéto po-
užitie nepresahuje rámec odôvodnený
vyučovacími účelmi v škole a neuskutoč-
ňuje sa na získanie priameho alebo ne-
priameho majetkového prospechu.

Autor diela nemusí podmieniť jeho po-
užitie inými osobami svojim súhlasom
ani ak je použitie diela limitované vý-
hradne pre potreby zdravotne postih-
nutých osôb v rozsahu odôvodnenom
ich postihnutím. Zdravotné postihnutie
je pre prípady autorského práva vníma-
né ako postihnutie všeobecné, preto
okruh subjektov môže byť široký. 

Bezplatné občianske a náboženské ob-
rady, prípadne bezplatné školské pred-
stavenia, v ktorých účinkujú deti, žia-
ci, študenti alebo učitelia sú konania,
v rámci ktorých môže dôjsť k použitiu
autorských diel. Zákon priznáva pri
predmetných aktivitách voľnosť použitia
diel v zmysle nevyžadovania súhlasu
autorov diel. Ustanovenie upravujúce
uvedené skutočnosti sprievodne regu-
luje aj používanie školského diela. Ide
o vzťah k použitiu školských diel pri
bezplatnom plnení úloh patriacich do
predmetu činnosti školy. Vysoká škola
môže diela študentov používať v zmy -
sle aktivít patriacich do jej hlavnej
činnosti. Mimo iných je dôvodom aj
skutočnosť, že hlavnou činnosťou ško-
ly je napĺňať morálne hodnoty a roz -
víjať harmonickú spoločnosť.

Podobne niektoré ďalšie ustanovizne
pa tria medzi tie, ktorých činnosť pred-
sta vu  je pre spoločnosť prínos v zmysle
udr žo  vania a zvyšovania hodnôt. Ide
o kniž nice, archívy alebo múzeá. Tieto
ustanovizne môžu podobne bez súhlasu
autora vyhotoviť rozmnoženinu (1) diela
z vlastných fondov, ak účelom vyhotove-
nia rozmnoženiny je uspokojenie požia-
davky fyzickej osoby, ktorá ju použije na
vzdelávacie účely alebo vedeckovýskum-
né účely výhradne v priestoroch knižni-
ce alebo archívu, alebo (2) akéhokoľvek
diela z vlastných fondov, ak účelom vy-
hotovenia rozmnoženiny je nahrade-
nie, archivovanie alebo zabezpečenie
originálu diela alebo jeho rozmnoženi-
ny pre prípad straty, zničenia alebo po-
škodenia alebo ak ide o stálu zbierku.

Ďalšia zákonná licencia bola podľa dô-
vodovej správy zavedená prioritne
z technických dôvodov, ktoré sa vzťa-
hujú na dočasné vytváranie rozmnože-
ním diela pri technických prenosoch
údajov v rámci počítačových sietí. Ho-
voríme o vytváraní tzv. technických roz-
množenín. Preto sa súhlas autora nevy-
žaduje na vyhotovenie rozmnoženiny,
ktoré je dočasné alebo náhodné a je
neodčleniteľnou a kľúčovou časťou tech-
nologického postupu, ak jeho jediným
účelom je oprávnené použitie diela
alebo uskutočnenie prenosu diela v ko-
munikačnej sieti medzi tretími osobami
sprostredkovateľom, ak nemá sa mo stat-
nú majetkovú hodnotu.

Zákonná licencia vo forme nevyžado-
vania súhlasu autora platí aj pre (1)
vyhotovenie rozmnoženiny diela zve-
rejneného v novinách alebo v inom in-
formačnom prostriedku o aktuálnych
udalostiach alebo témach hospodár-
skeho, politického alebo iného spolo-
čenského charakteru a na verejný pre-
nos s takýmto obsahom; to neplatí, ak
si autor v jednotlivých prípadoch vyhra-
dil právo udeľovať súhlas na rozmnožo-
vanie a na verejný prenos tohto diela,
pre (2) vyhotovenie rozmnoženiny a ve-
rejný prenos krátkej časti diela vní -
mateľného pri aktuálnych udalostiach,
kto ré sú predmetom spravodajstva,
pre (3) vyhotovenie rozmnoženiny a ve-
rejný prenos prednášky, príhovoru alebo
iného diela podobnej povahy predne-
seného na verejnosti, a pre (4) verejné
rozširovanie rozmnoženiny vyhotove-
nej podľa bodu 1 až 3 predajom alebo
inou formou prevodu vlastníckeho prá-
va, ak si autor diela takéto právo nevy-
hradil.

Zákon reguluje ešte štyri zákonné licen-
cie, a to použitie súborného diela, roz-
množovanie a úprava počítačového pro-
gramu, spätný preklad počítačového
programu zo strojového kódu do zdro-
jového jazyka počítačového programu
a verejné vystavenie diela. Považujeme
za vhodné bližšie ozrejmiť dve posled-
ne uvedené.

Spätný preklad počítačového programu
zo strojového kódu do zdrojového ja-
zyka sa primárne dotýka práce progra-
mátorov alebo informatikov. Súhlas au-
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tora originálu počítačového programu
sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmno-
ženiny kódu počítačového programu
alebo prekladu jeho formy, ak je to ne-
vyhnutné na získanie informácie potreb-
nej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti
nezávisle vytvorených počítačových pro-
gramov s inými počítačovými progra-
mami. Prakticky si je uvedené možné
predstaviť ako potrebu získania algo-
ritmických príkazov pre zabezpečenie
bezproblémového fungovania nezávi-
slých počítačových programov a ich
kompatibilitu. Činnosť musí vykonávať
oprávnený užívateľ rozmnoženiny počí-
tačového programu a informácia ne-
vyhnutná na dosiahnutie vzájomnej sú-
činnosti nebola predtým bežne dostup-
ná. Informácie získané zo zdrojového
jazyka sa nesmú použiť na iné účely
ako sú účely interoperability softvéru
a hardvéru.

Súhlas autora na priame verejné vysta-
venie originálu diela alebo jeho roz-
množeniny sa nevyžaduje, ak (1) ide 

o verejné vystavenie originálu diela,
ktoré bolo predané (tzv. vyčerpanie
autorského práva) alebo ku ktorému
vlastníctvo bolo prevedené iným spô-
sobom na fyzickú osobu alebo právnic-
kú osobu, o ktorej autor vedel, že ta-
káto činnosť je časťou jej obvyklých
aktivít (napríklad galérie) a (2) verej-
né vystavenie nie je v rozpore s riad-
nym využívaním originálu diela alebo
jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným
spôsobom do práv autora. Verejné vy-
stavenie je potrebné vykladať ako ve-
rejné podujatie dostupné pre vopred
neurčitý počet osôb.

Uvedené zákonné licencie sú jedinými
prípadmi, kedy môže byť dielo použí-
vané aj bez súhlasu jeho autora. Ide
o taxatívne predpokladané eventuali-
ty. Nie je však vylúčené, že v bu dúc -
nos  ti sa nerozšíria o niektoré ďalšie,
najmä z dôvodov, že diela autori v sú -
časnosti vytvárajú aj v mantineloch
najmodernejších technológií.
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PRIPRAVUJE SA V NR SR – NOVELA
OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Dňa 16. júla 2013 bol do NR SR predlo-
žený vládny návrh zákona (ďalej len
„novela“), ktorý mení a dopĺňa zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) a ktorým sa me-
nia a dopĺňajú niektoré zákony. Účin-
nosť novely je navrhovaná dňom 1. de-
cembra 2013, okrem novely zákona 
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 
a poplatku za výpis z registra trestov,
ktorý by mal nadobudnúť účinnosť
dňom 1. januára 2014. 

Súčasná právna úprava umožňuje spla-
tiť peňažné vklady pred vznikom ob-
chodnej spoločnosti k rukám správcu
vkladu. Správca vkladu je v zmysle 
ust. § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka
zakladateľ, ktorý je poverený v spo lo -
čen skej zmluve, aby spravoval časti
vkladov spoločníkov splatené pred
vznikom spoločnosti. Spoločenská zmlu -
va však môže správou vkladov poveriť
aj banku alebo pobočku zahraničnej

banky (ďalej len „banka”), aj keď nie
je zakladateľom spoločnosti. Z praxe
vyplýva, že v mnohých prípadoch, naj-
mä pri jednoosobových spoločnostiach
s ručením obmedzeným, spoločník sám
sebe ako správcovi vkladu fiktívne
splatil peňažný vklad. Návrh novely by
tomu mal zabrániť. 

V zmysle navrhovaného znenia ust. § 60
ods. 2 Obchodného zákonníka by správ-
ca vkladu mal byť povinný zriadiť oso-
bitný samostatný bankový účet, na
ktorý by sa povinne vkladali peňažné
vklady a ich časti splatené pred vzni-
kom obchodnej spoločnosti. Pôjde
o účet vedený v banke alebo pobočke
zahraničnej banky. Návrh novely ne-
upravuje, že majiteľom účtu musí byť
obchodná spoločnosť alebo správca
vkladu. Pôjde teda o akýkoľvek banko-
vý účet, ku ktorému má správca vkladu
disponibilné právo. Predpokladá sa, že
vo väčšine prípadov pôjde o bežné
účty, ktorých majiteľmi budú správco-



via vkladov s tým, že po vzniku obchod-
nej spoločnosti sa zmení majiteľ účtu zo
správcu vkladu na obchodnú spoločnosť. 

S peňažným prostriedkami na osobit-
nom samostatnom bankovom účte bude
môcť správca vkladu nakladať pred vzni-
kom obchodnej spoločnosti len v ta xa tív-
ne upravených prípadoch. Pôjde o prí -
pady (1) úhrady nákladov súvisiacich
so založením a vznikom obchodnej
spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,
(2) vrátenia peňažného vkladu alebo
jeho časti s úrokom, ak sa upísali akcie
prevyšujúce navrhované základné ima-
nie alebo (3) vrátenia peňažného vkladu
alebo jeho časti, ak obchodná spoloč-
nosť nevznikne. V ostatných prípadoch
pred vznikom obchodnej spoločnosti ne-
bude môcť správca vkladu s uve de ný mi
peňažnými prostriedkami nakladať.

Z pojmu osobitný samostatný bankový
účet vyplýva, že v prípade schválenia
novely uvedený účet bude možné zria-
diť vždy len pre jednu obchodnú spo-
ločnosť. Správca vkladu nebude môcť
použiť jeden bankový účet pre viaceré
obchodné spoločnosti, ale pre každú
obchodnú spoločnosť bude musieť zria-
diť samostatný účet. Po schválení no-
vely už nebude možné splatiť peňažný
vklad pred vznikom obchodnej spoloč-
nosti k rukám správcu vkladu, ale vý-
hradne na uvedený osobitný samostat-
ný bankový účet. Výška peňažných
vkladov do obchodnej spoločnosti, ako
aj právna úprava splatenia nepeňaž-
ných vkladov zostane aj po novele za-
chovaná v súčasnej podobe.

Na zmenu v systéme splácania vkladov
nadväzuje navrhované nové znenie
ust. § 60 ods. 5 Obchodného zákonní-
ka. Podľa súčasnej právnej úpravy je
správca vkladu povinný vydať písomné
vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho
častí jednotlivými spoločníkmi. Po no-
vom by bol povinný spoločníkom pri
splatení peňažných vkladov alebo ich
častí vydať výpis z účtu v banke, pí-
somné potvrdenie bude vydávať len pri
splatení nepeňažných vkladov. 

Na základe zmien ust. § 60 Obchodného
zákonníka sa navrhuje aj novela vyhláš -
ky Ministerstva spravodlivosti Sloven-
skej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou

sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie
návrhov na zápis do obchodného regis -
tra a zoznam listín, ktoré je potrebné
k návrhu na zápis priložiť. Podľa navr -
hovanej novely by sa k návrhom na zá-
pis do obchodného registra malo pri-
kladať písomné vyhlásenie správcu
vkla du o splatení vkladu alebo jeho
častí len pri nepeňažných vkladoch, pri
splatení peňažného vkladu alebo jeho
časti by sa mal prikladať výpis z účtu
v banke preukazujúci splatenie peňaž-
ných vkladov alebo ich častí. 

Podľa navrhovaného znenia ust. § 68
ods. 10 by mohol registrový súd vydať
rozhodnutie o zrušení obchodnej spo-
ločnosti bez likvidácie z dôvodu, že
spoločnosť nemá obchodný majetok,
ktorý by postačoval na náhradu prime-
raných výdavkov a odmeny za výkon
funkcie likvidátora až po 6 mesiacoch
od zverejnenia oznámenia v Obchod-
nom vestníku, že sa vedie konanie 
o zrušení obchodnej spoločnosti bez
likvidácie. Súčasné znenie umožňuje
registrovému súdu vydať rozhodnutie
o zrušení bez likvidácie už po 3 mesia-
coch. Dôvodom zavedenia dlhšej leho-
ty je skutočnosť, že predmetná lehota
má slúžiť na ochranu práv a oprávnených
záujmov veriteľov obchodných spoloč-
ností a poskytnúť im možnosť využiť
právne prostriedky na iniciáciu postu-
pov relevantných v konaní o zrušení
obchodnej spoločnosti. Ide o (1) kona-
nie o odporovateľnosti právnych úkonov,
(2) konanie o vyslovenie neplatnosti
prevodu majetku obchodnej spoloč-
nosti alebo (3) konanie o neplatnosti
právneho úkonu, ktorý sa týka majetku
obchodnej spoločnosti. Ak veriteľ ozná-
mi v lehote 6 mesiacov iniciáciu nie -
kto rého z uvedených konaní, registro-
vý súd podľa ust. § 200e ods. 4 písm. f)
Občianskeho súdneho poriadku preruší
konanie o zrušení spoločnosti bez likvi-
dácie, aby prebiehajúce konania o ná -
ro ku neboli zmarené v dôsledku zruše-
nia a výmazu obchodnej spoločnosti. 

Okrem uvedených zmien by mal návrh
no vely odstrániť niektoré výkladové ne -
jasnosti. Doplnením ust. § 105b o ods. 2
by sa explicitne upravila možnosť zahra-
ničnej osoby založiť spoločnosť s ru-
čením obmedzeným aj v prípade, ak má
daňový nedoplatok alebo nedoplatok

15

Novela vyhlášky 
MS SR

Písomné vyhlásenie
o splatení vkladu

Rozhodnutie 
o zrušení obchodnej
spoločnosti 
bez likvidácie



na cle. Nejasný výklad by malo zmeniť
aj navrhované doplnenie ods. 5 § 117,
podľa ktorého účinky rozdelenia väčši-
nového obchodného podielu prevodom
nastávajú zápisom do obchodného regis -
tra. Ide o zosúladenie s ust. § 115 ods. 10,
podľa ktorého účinky prevodu väčšino-
vého obchodného podielu tiež nastáva-
jú zápisom do obchodného registra. 

Zvýšenie základného imania by podľa
navrhovanej zmeny ust. § 144 a § 179
ods.3 písm. b) bolo možné nielen z fon -
dov vytvorených zo zisku, ale aj z iných
vlastných zdrojov vytvorených zo zisku,
ak ich použitie nie je zákonom usta no -
vené. 

Prechodné ustanovenia návrh novely
upra vuje v ust. § 768l. Podľa návrhu
novely, ak bude spoločnosť založená
pred 1. decembrom 2013 a návrh na
zápis spoločnosti do obchodného regist-
ra bude podaný najneskôr do 28. fe-
bruára 2014, práva a povinnosti zakla-
dateľov spoločnosti a správcu vkladu
pri založení a vzniku spoločnosti a sprá -
ve vkladu sa budú spravovať predpismi
účinnými do 30. novembra 2013. 

Účinky rozdelenia väčšinového obchod -
ného podielu podľa ust. § 115 ods. 7
prevodom, ktoré sa uskutočnilo pred
1. decembrom 2013, zostanú zachova-
né, ak k podaniu návrhu na zápis zmeny
v osobe spoločníka spoločnosti s ru če -
ním obmedzeným do obchodného regis-
tra v dôsledku rozdelenia väčšinového
obchodného podielu prevodom dôjde
najneskôr do 31. decembra 2013.

Konania o zrušenie spoločnosti alebo
družstva podľa § 68 ods. 9, v ktorých
došlo k zverejneniu oznámenia v Ob-
chodnom vestníku, že sa vedie konanie
o zrušení spoločnosti alebo družstva
bez likvidácie pred 1. decembrom 2013,
sa dokončia podľa Obchodného zákon-

níka v znení účinnom do 30. novembra
2013.

Na prevod založeného obchodného po-
dielu, pri ktorom bude záložné právo
do obchodného registra zapísané pred
1. decembrom 2013, sa nepoužijú usta-
novenia § 115 ods. 5 až 10 Obchodné-
ho zákonníka. 

Novelizácia sa dotkne aj zákona 
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
a poplatku za výpis z registra trestov
(ďalej len „zákon o súdnych poplat-
koch“) a zákona č. 530/2003 Z. z. o ob -
chodnom registri. Zákonom o súdnych
poplatkoch sa po schválení novely za-
kotví nárok na zníženie sadzby poplat-
ku o 50 % zo sumy v sadzobníku poplat-
kov navrhovateľovi, ktorý podal návrh
na zápis prostredníctvom jednotného
kontaktného miesta, ak sa celý návrh
na zápis spolu s prílohami podá jednot-
nému kontaktnému miestu elektronic-
kými prostriedkami. 

Zmeniť by sa tiež mala sadzba súdne-
ho poplatku za návrh na prvý zápis
podniku alebo organizačnej zložky
podniku zahraničnej fyzickej osoby zo
súčasných 33 Eur na 165 Eur, nakoľko
obdobnou sadzou je spoplatňovaný aj
úkon pre slovenské fyzické osoby podni-
kateľov. Podľa znenia zákona o ob chod -
nom registri by po novom mal registro-
vý súd vykonať zápis do obchodného
registra v prípade cezhraničného zlú-
čenia alebo cezhraničného splynutia
spoločností v lehote do 21 dní od poda-
nia návrhu na zápis namiesto súčas-
ných 30 dní. 

Oznámenie o odmietnutí vykonania zá-
pisu do obchodného registra by regis-
trový súd bol po novele povinný odo-
slať alebo vydať do 2 pracovných dní,
nie bez zbytočného odkladu, ako za-
kotvuje súčasná právna úprava.
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probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Martina Tábyho: taby@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša
Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 

© Čarnogurský ULC, 2013

Bratislava - Slovensko
Tvarožkova 5, P.O. Box 21 

814 99 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421-2-5720 1717 
Fax: +421-2-5720 1777

Skype: ulcbratislava
E-mail: office@ulclegal.com

Brescia - Taliansko
Via Val Giudicarie 4
251 23 Brescia, Taliansko
Tel.: +39-030–221 932 33
Fax: +39-030–221 932 02
Skype: ulcbrescia
E-mail: brescia@ulclegal.com

Kyjev - Ukrajina
172 Gorkogo St., Suite 1316
031 50 Kyjev, Ukrajina
Tel.: +380-44-361 30 21
Fax: N/A
Skype: ulckyiv
E-mail: kyiv@ulclegal.comwww.ulclegal.com
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