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444
ZÁKON
z 20. júna 2002
o dizajnoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

b) ak vidite¾né znaky súèastí spåòajú samy osebe podmienku novosti a osobitého charakteru.

PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

(3) Bežným užívaním pod¾a odseku 2 písm. a) sa
rozumie užívanie koneèným užívate¾om s výnimkou
údržbárskych, servisných alebo opravárskych prác.

§1

§4
Novos•

Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje právne vz•ahy vznikajúce
v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením dizajnu.
(2) Tento zákon nenahrádza ochranu poskytovanú
rovnakým predmetom pod¾a osobitných predpisov. 1)

(1) Dizajn sa považuje za nový, ak nebol zhodný
dizajn sprístupnený verejnosti pred dòom vzniku práva prednosti (§ 32).
(2) Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky
odlišujú iba v nepodstatných detailoch.
§5

§2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) dizajnom vonkajšia úprava výrobku alebo jeho èasti
spoèívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého
výrobku alebo jeho zdobenia,
b) zapísaným dizajnom dizajn zapísaný do registra
dizajnov,
c) výrobkom akáko¾vek priemyselne alebo remeselne
zhotovená hmotná vec vrátane obalu, úpravy, grafických symbolov, typografických znakov alebo
z èastí urèených na zostavenie zloženého výrobku
s výnimkou poèítaèových programov,
d) zloženým výrobkom výrobok, ktorý sa skladá z viacerých èastí, ktoré môžu by• vymenené a ktoré
umožòujú rozobratie a opätovné zostavenie výrobku.

Osobitý charakter
(1) Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívate¾a, odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takého užívate¾a vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dòom vzniku
práva prednosti (§ 32).
(2) Pri posudzovaní osobitého charakteru sa prihliada na mieru tvorivej vo¾nosti, ktorú mal pôvodca dizajnu (§ 11) pri tvorbe dizajnu.
§6
Sprístupnenie verejnosti

Podmienky ochrany

(1) Dizajn sa považuje za sprístupnený verejnosti, ak
bol zverejnený po zápise do registra dizajnov (ïalej len
„register“) alebo vystavený, použitý v obchode, alebo
inak sprístupnený verejnosti pred dòom vzniku práva
prednosti. To neplatí, ak sa takéto sprístupnenie nemohlo pri bežnom obchodnom styku sta• známym
špecialistom v príslušnom odvetví pred dòom vzniku
práva prednosti (§ 32).

(1) Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má
osobitý charakter.

(2) Dizajn sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti,
ak bol tretej osobe sprístupnený pod podmienkou dôvernosti.

(2) Dizajn použitý na výrobku, ktorý predstavuje
súèas• zloženého výrobku, alebo dizajn v takom výrobku stelesnený sa považuje za nový a majúci osobitý
charakter len vtedy,
a) ak súèas• zostáva aj po zaèlenení do zloženého
výrobku vidite¾ná pri bežnom užívaní a

(3) Dizajn, na ktorý sa požaduje ochrana pod¾a tohto
zákona, sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak
bol sprístupnený verejnosti pôvodcom dizajnu, jeho
právnym nástupcom alebo tre•ou osobou ako dôsledok
poskytnutia informácie alebo konania pôvodcu dizajnu alebo jeho právneho nástupcu poèas 12 mesiacov

§3

1

) Napríklad zákon è. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon
è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona è. 577/2001 Z. z.
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pred dòom vzniku práva prednosti (§ 32); to platí aj
v prípade, ak bol dizajn sprístupnený verejnosti ako
dôsledok zneužitia vz•ahu k pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi.
§7
Dizajny dané ich technickou funkciou
a dizajny vzájomného prepojenia
(1) Pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra sa neprihliada na znaky, ktoré
a) sú dané výluène technickou funkciou výrobku,
b) musia by• reprodukované v ich presnom tvare
a rozmeroch tak, aby mohol by• výrobok, v ktorom
je dizajn stelesnený alebo na ktorom je dizajn použitý, mechanicky spojený s iným výrobkom alebo
umiestnený do tohto výrobku, okolo tohto výrobku
alebo oproti tomuto výrobku tak, aby každý výrobok
mohol plni• svoju funkciu.
(2) Odsek 1 neplatí, ak je úèelom dizajnu, ktorý inak
spåòa podmienky pod¾a § 4 a 5, umožni• viacnásobné
zostavenie alebo spojenie vzájomne zamenite¾ných výrobkov v rámci stavebnicového systému.
Zápis a výluky zo zápisu do registra
§8
Dizajn, ktorý spåòa podmienky ochrany pod¾a tohto
zákona, zapisuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ïalej len „úrad“) do registra.
§9
Úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je v rozpore
s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.
§ 10
(1) Úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je zhodný
s dizajnom, ktorý je predmetom prihlášky dizajnu (ïalej len „prihláška“) podanej v Slovenskej republike so
skorším právom prednosti (§ 32) za predpokladu jeho
zápisu.
(2) Úrad nezapíše do registra dizajn, ak bol už v Slovenskej republike zapísaný zhodný dizajn so skorším
právom prednosti (§ 32).
Pôvodca dizajnu
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(4) Spolupôvodcom dizajnu je ten, kto sa podie¾al na
jeho vytvorení tvorivou èinnos•ou.
(5) Spolupôvodca dizajnu má právo na dizajn v rozsahu, v akom sa podie¾al na jeho vytvorení. Ak sa
spolupôvodcovia dizajnu nedohodnú inak alebo ak
inak nerozhodne príslušný orgán, platí, že podiel spolupôvodcov dizajnu na jeho vytvorení je rovnaký.
§ 12
(1) Ak pôvodca dizajnu vytvoril dizajn v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vz•ahu alebo z obdobného pracovného vz•ahu, prechádza právo na
dizajn na zamestnávate¾a, ak sa úèastníci tohto vz•ahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je
dotknuté.
(2) Pôvodca dizajnu, ktorý vytvoril dizajn pod¾a odseku 1, je povinný zamestnávate¾a o tejto skutoènosti
bez odkladu v písomnej forme upovedomi• a zároveò
mu odovzda• vyobrazenie dizajnu.
(3) Zamestnávate¾ môže uplatni• voèi pôvodcovi dizajnu právo na dizajn, a to v písomnej forme v lehote
troch mesiacov od upovedomenia pod¾a odseku 2. Ak
zamestnávate¾ neuplatní v písomnej forme právo na
dizajn v tejto lehote, prechádza toto právo spä• na
pôvodcu dizajnu. Zamestnávate¾, ako aj pôvodca dizajnu sú v tejto lehote povinní zachováva• o dizajne mlèanlivos• voèi tretím osobám. Zamestnávate¾ je povinný zachováva• mlèanlivos• o dizajne ešte poèas
jedného mesiaca odo dòa, keï na pôvodcu dizajnu
prešlo spä• právo na dizajn.
(4) Pôvodca dizajnu, voèi ktorému sa uplatnilo právo
na dizajn pod¾a odseku 3, má vo vz•ahu k zamestnávate¾ovi právo na primeranú odmenu. Na urèenie výšky odmeny je rozhodujúci prínos dosiahnute¾ný využitím alebo iným uplatnením dizajnu, prièom sa
prihliada na materiálny podiel zamestnávate¾a na vytvorení dizajnu, ako aj na rozsah a obsah pracovných
úloh pôvodcu dizajnu. Ak dohodnutá alebo rozhodnutím príslušného orgánu urèená odmena zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím
alebo iným uplatnením dizajnu, pôvodca dizajnu má
právo na dodatoèné vyrovnanie.
(5) Práva a povinnosti vyplývajúce z odsekov 1 až 4
zostávajú po zániku právneho vz•ahu medzi pôvodcom
dizajnu a zamestnávate¾om nedotknuté.
§ 13

§ 11
(1) Pôvodcom dizajnu je fyzická osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou èinnos•ou.
(2) Právo na dizajn vrátane práva poda• prihlášku
má pôvodca dizajnu (ïalej len „právo na dizajn“).
(3) Pôvodca dizajnu má právo by• uvedený v prihláške, ak je prihlasovate¾om iná osoba, a má právo by•
zapísaný do registra ako pôvodca dizajnu, ak je majite¾om zapísaného dizajnu (§ 15) iná osoba.

(1) Právo na dizajn môže by• predmetom prevodu
alebo prechodu.
(2) Právo na dizajn s výnimkou práva na pôvodcovstvo patrí aj právnym nástupcom osôb uvedených
v § 11 ods. 2 a 5 a v § 12 ods. 1.
(3) Zmluva o prevode práva na dizajn musí ma• písomnú formu.
(4) Právo na dizajn prechádza na inú osobu v prípa-
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doch ustanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi.2)
(5) S prevodom alebo prechodom práva na dizajn,
ktorý sa uskutoèní po podaní prihlášky, súèasne nastáva i prevod alebo prechod práv z prihlášky. Prevod
alebo prechod práv z prihlášky však nadobudne úèinnos• voèi tretím osobám až odo dòa zápisu do registra.
§ 14
Rozsah ochrany
(1) Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak,
ako je zapísaný v registri, s výnimkou znakov pod¾a
§ 7. Do rozsahu ochrany patrí každý dizajn, ktorý
u informovaného užívate¾a nevyvoláva odlišný celkový
dojem.
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§ 17
Práva vyplývajúce zo zápisu
(1) Majite¾ zapísaného dizajnu má výluèné právo využíva• zapísaný dizajn, bráni• tretím osobám využíva•
zapísaný dizajn bez jeho súhlasu, poskytnú• súhlas na
využívanie zapísaného dizajnu, previes• zapísaný dizajn na inú osobu alebo zriadi• k zapísanému dizajnu
záložné právo.
(2) Využívanie zapísaného dizajnu je najmä výroba,
ponuka, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, v ktorom je zapísaný dizajn stelesnený
alebo na ktorom je použitý, alebo skladovanie tohto
výrobku na takéto úèely.

ÚÈINKY ZAPÍSANÉHO DIZAJNU

(3) Úèinky zapísaného dizajnu nastávajú odo dòa
jeho zápisu do registra. Ak nebol zapísaný dizajn zverejnený (§ 35 ods. 2) vo Vestníku Úradu priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky (ïalej len „vestník“),
môže jeho majite¾ uplatòova• práva vyplývajúce zo
zápisu dizajnu do registra voèi tretím osobám len
vtedy, ak nie je dizajn patriaci do rozsahu ochrany
využívaný v dobrej viere.

§ 15

§ 18

(2) Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa prihliada na
mieru tvorivej vo¾nosti, ktorú mal pôvodca dizajnu
(§ 11) pri tvorbe dizajnu.
DRUHÁ ÈAS•

Majite¾ zapísaného dizajnu
(1) Majite¾om zapísaného dizajnu je fyzická osoba
alebo právnická osoba zapísaná ako majite¾ v registri.
(2) Zapísaný dizajn môže by• v spolumajite¾stve viacerých osôb.
§ 16
Spolumajite¾stvo zapísaného dizajnu
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na úpravu
vz•ahov medzi spolumajite¾mi zapísaného dizajnu sa
primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzného
právneho predpisu.3)
(2) Každý zo spolumajite¾ov zapísaného dizajnu má
právo využíva• zapísaný dizajn.
(3) Dohoda o zrušení spolumajite¾stva zapísaného
dizajnu a o vzájomnom vyrovnaní musí ma• písomnú
formu.
(4) Ak spolumajite¾ zapísaného dizajnu alebo spoluprihlasovate¾ dizajnu nemá právneho nástupcu, po
smrti alebo zániku spolumajite¾a zapísaného dizajnu
alebo spoluprihlasovate¾a dizajnu prechádza jeho podiel na ostatných spolumajite¾ov zapísaného dizajnu
alebo spoluprihlasovate¾ov dizajnu v pomere zodpovedajúcom ich spolumajite¾ským alebo spoluprihlasovate¾ským podielom.
(5) Ak sa spolumajite¾ zapísaného dizajnu vzdá svojho spolumajite¾ského podielu, jeho podiel prechádza
na ostatných spolumajite¾ov zapísaného dizajnu v pomere zodpovedajúcom ich spolumajite¾ským podielom.
2

Vyèerpanie práv
Majite¾ zapísaného dizajnu nemá právo zakáza• tretím osobám naklada• s výrobkom, v ktorom je dizajn
patriaci do rozsahu ochrany stelesnený alebo na ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany použitý, ak
bol tento výrobok majite¾om zapísaného dizajnu alebo
s jeho súhlasom uvedený na trh.
Obmedzenie úèinkov zapísaného dizajnu
§ 19
(1) Právo majite¾a zapísaného dizajnu nemožno
uplatni• proti tomu, kto pred dòom vzniku práva prednosti (§ 32) na území Slovenskej republiky v dobrej
viere využíval dizajn patriaci do rozsahu ochrany alebo
vykonal preukázate¾né prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu dizajnu patriaceho do rozsahu
ochrany nezávisle od pôvodcu dizajnu alebo majite¾a
zapísaného dizajnu (ïalej len „predchádzajúci užívate¾“). V prípade pochybností sa konanie predchádzajúceho užívate¾a považuje za konanie v dobrej viere, kým
sa nepreukáže opak.
(2) Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho
užívate¾a na využívanie dizajnu pod¾a odseku 1 je
možný výluène ako súèas• prevodu alebo prechodu
podniku alebo jeho èasti, v ktorej rámci sa dizajn
patriaci do rozsahu ochrany využíva, alebo sa vykonali
preukázate¾né prípravy bezprostredne smerujúce
k využívaniu dizajnu patriaceho do rozsahu ochrany.

) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Obèianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona è. 111/1990 Zb. o štátnom

3

podniku v znení neskorších predpisov.

) § 136 až 142 Obèianskeho zákonníka.
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§ 20
Práva vyplývajúce zo zapísaného dizajnu sa nevz•ahujú na
a) èinnos• vykonávanú súkromne na neobchodné úèely,
b) èinnos• vykonávanú na experimentálne úèely,
c) reprodukciu na úèely citácií alebo výuèby za predpokladu, že táto èinnos• je v súlade s poctivým
obchodným stykom a nie je neprimerane na ujmu
riadneho využívania zapísaného dizajnu, a ak je
uvedený zdroj,
d) vybavenie lodí a lietadiel iných krajín (ïalej len
„dopravný prostriedok“), ak sa dostanú prechodne
na územie Slovenskej republiky,
e) dovoz náhradných dielov a príslušenstva na územie
Slovenskej republiky na úèely opravy dopravného
prostriedku pod¾a písmena d),
f) vykonanie opráv dopravného prostriedku pod¾a písmena d).
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§ 24
Licenèná zmluva
(1) Súhlas na využívanie zapísaného dizajnu (ïalej
len „licencia“) sa ude¾uje licenènou zmluvou.
(2) Vznik, zánik a výkon práva z licenènej zmluvy sa
spravuje ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.5)
(3) Na platné uzavretie licenènej zmluvy je potrebný,
ak nie je dohodnuté inak, súhlas všetkých spolumajite¾ov zapísaného dizajnu.
(4) Licenèná zmluva nadobúda právne úèinky voèi
tretím osobám odo dòa zápisu do registra.
(5) Ak licenèná zmluva neustanovuje inak, platí, že
poskytnutá licencia je nevýluèná.

§ 21

(6) Prevod alebo prechod práva nadobúdate¾a zmluvnej licencie je možný výluène ako súèas• prevodu alebo
prechodu podniku alebo jeho èasti, v ktorej rámci sa
zapísaný dizajn na základe zmluvnej licencie využíva,
ak zmluva neustanovuje inak.

Prevod zapísaného dizajnu

§ 25

(1) Zapísaný dizajn možno previes• na inú osobu
zmluvou, ktorá musí ma• písomnú formu.

Platnos• a doba ochrany zapísaného dizajnu

(2) Prevod zapísaného dizajnu nadobúda právne
úèinky voèi tretím osobám odo dòa zápisu do registra.
(3) Práva tretích osôb nadobudnuté pred dòom zápisu prevodu zapísaného dizajnu do registra zostávajú
zachované.
§ 22
Prechod zapísaného dizajnu
(1) Zapísaný dizajn prechádza na nového majite¾a
v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.2)
(2) Prechod zapísaného dizajnu nadobúda právne
úèinky voèi tretím osobám odo dòa zápisu do registra.
(3) Práva tretích osôb nadobudnuté pred dòom prechodu zapísaného dizajnu zostávajú zachované.
§ 23
Záložné právo
(1) K zapísanému dizajnu možno zriadi• záložné právo.
(2) Na záložné právo, ako aj na vz•ahy medzi záložným verite¾om a záložcom sa použijú primerane ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu.4)
(3) Zmluva o zriadení záložného práva musí ma• písomnú formu.
(4) Zmluvné záložné právo vzniká odo dòa zápisu do
registra.
4

) § 151a až 151j a § 552 Obèianskeho zákonníka.
) § 508 až 515 Obchodného zákonníka.

5

(1) Platnos• zapísaného dizajnu je pä• rokov odo dòa
podania prihlášky (§ 32).
(2) Platnos• zapísaného dizajnu úrad predåži na základe žiadosti o predåženie platnosti zapísaného dizajnu podanej majite¾om zapísaného dizajnu alebo jedným zo spolumajite¾ov zapísaného dizajnu opakovane
najviac štyrikrát, a to vždy o pä• rokov až na celkovú
dobu ochrany 25 rokov odo dòa podania prihlášky
(§ 32).
(3) Žiados• o predåženie platnosti zapísaného dizajnu môže poda• majite¾ zapísaného dizajnu alebo jeden
zo spolumajite¾ov zapísaného dizajnu najskôr v poslednom roku jeho platnosti. Ak žiados• o predåženie
platnosti zapísaného dizajnu nie je v poslednom roku
jeho platnosti podaná najneskôr v deò, ktorý sa oznaèením zhoduje s dòom podania prihlášky (§ 32), platí,
že žiados• o predåženie platnosti zapísaného dizajnu
nebola podaná.
(4) Ak žiados• o predåženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná pod¾a odseku 3, majite¾ zapísaného dizajnu alebo jeden zo spolumajite¾ov zapísaného
dizajnu je oprávnený ju poda• v dodatoènej lehote
šiestich mesiacov odo dòa, keï mala by• pod¾a odseku 3 najneskôr podaná. Ak žiados• o predåženie platnosti zapísaného dizajnu nie je podaná ani v tejto
dodatoènej lehote, platnos• zapísaného dizajnu zanikne ku dòu, keï pod¾a odseku 3 mala by• žiados•
o predåženie platnosti zapísaného dizajnu najneskôr
podaná.
(5) Záložný verite¾ (§ 23) môže v písomnej forme požiada• úrad, aby bol vyzvaný na podanie žiadosti
o predåženie platnosti zapísaného dizajnu, ak záložca
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ako majite¾ zapísaného dizajnu nepodá žiados• o predåženie platnosti zapísaného dizajnu v lehote pod¾a
odseku 3.
(6) Zapísaný dizajn zanikne po márnom uplynutí
troch mesiacov od doruèenia výzvy na podanie žiadosti
o predåženie platnosti zapísaného dizajnu pod¾a odseku 5 záložnému verite¾ovi (§ 23).
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stelesnený alebo na ktorom je zapísaný dizajn použitý,
a o okolnostiach jeho uvedenia na trh.
(3) Ak bola zásahom do práv pod¾a odseku 1 spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola týmto zásahom spôsobená
nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané
zados•uèinenie, ktorým môže by• aj peòažné plnenie.

(7) Práva tretích osôb, ktoré po márnom uplynutí
lehoty na podanie žiadosti o predåženie platnosti zapísaného dizajnu pod¾a odseku 3 v dobrej viere zaèali
využíva• dizajn alebo na takéto využívanie vykonali
preukázate¾né prípravy, nie sú dotknuté predåžením
platnosti vykonanej na základe žiadosti o predåženie
platnosti zapísaného dizajnu podanej v dodatoènej lehote.

(4) Právo na náhradu škody, ako aj právo na zados•uèinenie pod¾a odseku 3 má aj poškodený, ktorému
bola majetková alebo nemajetková ujma spôsobená
priamo vykonaním predbežného opatrenia nariadeného súdom na návrh podaný bez primeraného dôvodu.

(8) Odo dòa doruèenia žiadosti o zápis súdneho sporu o právo na dizajn do registra (§ 42 ods. 3) sa prerušuje plynutie lehoty na podanie žiadosti o predåženie
platnosti zapísaného dizajnu až do uplynutia šiestich
mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia súdu.

§ 28

§ 26
Zánik zapísaného dizajnu
(1) Zapísaný dizajn zanikne
a) skonèením jeho platnosti,
b) odo dòa úèinnosti vzdania sa zapísaného dizajnu
pod¾a odseku 2.
(2) Vzdanie sa zapísaného dizajnu nadobúda úèinnos• odo dòa doruèenia oznámenia o vzdaní sa úradu
alebo odo dòa, ktorý je v oznámení uvedený ako deò,
ku ktorému sa majite¾ zapísaného dizajnu alebo všetci
spolumajitelia zapísaného dizajnu vzdajú zapísaného
dizajnu.
(3) Vzdanie sa zapísaného dizajnu, na ktorom viaznu
práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne
úèinnos• len po predložení písomného súhlasu osoby,
ktorej práva a oprávnené záujmy môžu by• zánikom
zapísaného dizajnu dotknuté. To isté platí v prípade
existencie súdneho sporu zapísaného v registri, ktorého predmetom je právo na dizajn, a to až do uplynutia
šiestich mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia
súdu.
§ 27
Porušovanie práv
(1) V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, koho
právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáha•, aby porušovanie èi ohrozovanie práva bolo zakázané a následky
porušovania boli odstránené.
(2) V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže oprávnená
osoba žiada•, aby ten, kto jej práva porušuje alebo
ohrozuje, odovzdal oprávnenej osobe údaje o tom, odkia¾ pochádza výrobok, v ktorom je zapísaný dizajn
6

) § 74 až 77 a § 102 Obèianskeho súdneho poriadku.

Prerokúvanie sporov

(1) Spory o práva pod¾a tohto zákona prerokúvajú
a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Na návrh môže súd nariadi•, aby výrobky, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo
dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a) odstránené z obchodnej siete,
b) vydané navrhovate¾ovi,
c) inak zabezpeèené spôsobom zamedzujúcim ïalšie
porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d) znièené vhodným spôsobom na náklady porušovate¾a práva, ak nie je dostupné primeranejšie riešenie.
(3) Návrh navrhovate¾a pod¾a odseku 2 písm. d)
v èasti týkajúcej sa spôsobu znièenia predmetov nie je
pre súd záväzný.
(4) Súd neprizná právo na odovzdanie údajov o tom,
odkia¾ pochádza výrobok, v ktorom je zapísaný dizajn
stelesnený alebo na ktorom je zapísaný dizajn použitý,
a o okolnostiach jeho uvedenia na trh (§ 27 ods. 2), ak
by závažnos• ohrozenia alebo porušenia práva bola
neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo
splnenia takto uloženej povinnosti.
§ 29
(1) Pri ochrane práv pod¾a tohto zákona môže súd
predbežným opatrením6) uklada• obsahovo rovnaké
povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade,
ak akéko¾vek oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobi• •ažko napravite¾nú majetkovú èi nemajetkovú
ujmu.
(2) V rámci rozhodnutia o predbežnom opatrení môže súd i bez návrhu uloži• navrhovate¾ovi povinnos•
zloži• peòažnú záruku v primeranej výške alebo podmieni• nadobudnutie úèinnosti rozhodnutia splnením
uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peòažnej
záruky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo
nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknú• protistrane,
ako aj na majetkové možnosti navrhovate¾a s tým, že
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uloženie povinnosti zloži• záruku nesmie by• podstatnou prekážkou úèelného uplatnenia práva.

b) opis vysvet¾ujúci vyobrazenie,
c) zatriedenie pod¾a medzinárodného triedenia.8)

(3) Na návrh môže súd rozhodnú• o vydaní peòažnej
záruky protistrane ako náhrady majetkovej ujmy alebo
náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej
priamo vykonaním predbežného opatrenia vydaného
bez primeraného dôvodu.

(5) Prihláška môže obsahova• žiados• o zápis len
jedného dizajnu do registra (ïalej len „jednoduchá
prihláška“) alebo žiados• o zápis viacerých dizajnov do
registra (ïalej len „hromadná prihláška“) patriacich do
jednej triedy medzinárodného triedenia;8) to neplatí
pre dizajny spoèívajúce v zdobení.

(4) Ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku
ujmy pod¾a odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady
alebo zados•uèinenia na súde alebo k dohode úèastníkov o použití záruky, súd záruku vráti.
TRETIA ÈAS•
KONANIE PRED ÚRADOM
§ 30
Na konanie pred úradom pod¾a tohto zákona sa
vz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní7) s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 až 30, § 32, § 39,
§ 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 61 ods. 1.
§ 31
Prihláška
(1) Prihlášku môže poda• osoba, ktorá má právo na
dizajn pod¾a § 11 ods. 2 a 5, § 12 ods. 1 alebo § 13
ods. 2.
(2) Ak právo na dizajn patrí viacerým osobám, prihlášku môže poda• vo svojom mene i jedna alebo niektoré z týchto osôb. Na základe žiadosti doloženej písomnou dohodou uzatvorenou medzi prihlasovate¾om
alebo prihlasovate¾mi a osobou, ktorá má právo na
podanie prihlášky pod¾a odseku 1, úrad zapíše takúto
osobu do registra ako spoluprihlasovate¾a.
(3) Prihláška musí obsahova•
a) žiados• o zápis dizajnu do registra (ïalej len „žiados• o zápis“),
b) identifikaèné údaje prihlasovate¾a,
c) identifikaèné údaje pôvodcu dizajnu alebo prehlásenie prihlasovate¾a, že sa pôvodca dizajnu vzdáva
práva by• uvedený v prihláške,
d) urèenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý,
e) vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa
žiada v prihláške a z ktorého možno jednoznaène
rozozna• podstatu dizajnu,
f) doklad o nadobudnutí práva na dizajn, ak prihlasovate¾om nie je pôvodca dizajnu; to neplatí, ak právo
na dizajn prešlo pod¾a § 12 ods. 1.
(4) Prihláška ïalej môže obsahova•
a) žiados• o odklad zverejnenia dizajnu (§ 35 ods. 2),

(6) Hromadná prihláška musí obsahova• zoznam dizajnov, o ktorých zápis sa žiada.
(7) Údaje pod¾a odseku 3 písm. d) a odseku 4
písm. b) nemajú vplyv na rozsah ochrany vyplývajúci
z dizajnu ako takého.
§ 32
Právo prednosti
(1) Na úèely zaèatia konania a na úèely vzniku práva
prednosti sa za deò podania prihlášky považuje deò
doruèenia podania alebo doplnenia podania, ktoré obsahuje aspoò
a) údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovate¾a
poda• prihlášku,
b) údaje umožòujúce identifikáciu prihlasovate¾a
a styk s prihlasovate¾om a
c) vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa
žiada v prihláške a z ktorého možno jednoznaène
rozozna• podstatu dizajnu.
(2) Právo prednosti prihlasovate¾ovi vznikne
a) dòom podania prihlášky alebo
b) dòom práva prednosti pod¾a medzinárodného dohovoru.9)
(3) Právo prednosti pod¾a odseku 2 písm. b) musí
prihlasovate¾ uplatni• už v prihláške a v lehote troch
mesiacov od jej podania toto právo preukáza• dokladom o práve prednosti.
(4) Právo prednosti pod¾a odseku 3 možno uplatni•
z prvej prihlášky podanej v štáte alebo vo vz•ahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru9) alebo ktorý je èlenom Svetovej obchodnej organizácie.10) Inak toto právo možno uplatni• len za
podmienky vzájomnosti.
(5) Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie
práva prednosti, ktoré nespåòa podmienky pod¾a odseku 3 a náležitosti pod¾a všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 50), úrad v konaní neprihliada. Túto
skutoènos• úrad oznámi prihlasovate¾ovi.
(6) Na žiados• prihlasovate¾a alebo majite¾a zapísaného dizajnu úrad vydá doklad osvedèujúci právo
prednosti vyplývajúce z prihlášky.

7

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
) Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 28/1981 o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov

8
9

a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968.

) Vyhláška ministra zahranièných vecí è. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883,

revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone
31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky è. 81/1985 Zb.
10
) Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej
organizácie.
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(7) Právo prednosti možno uplatni• len z jednej prihlášky.
§ 33
Prerušenie konania o prihláške
(1) Úrad preruší konanie o prihláške po zaèatí súdneho konania v spore o právo na dizajn.
(2) Lehoty pod¾a tohto zákona poèas prerušenia konania spoèívajú.
(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu pod¾a § 40 ods. 1 písm. a) úrad pokraèuje v konaní
prerušenom pod¾a odseku 1.
§ 34
Prieskum prihlášky
(1) Úrad zis•uje v rámci prieskumu prihlášky, èi
a) sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti pod¾a § 32,
b) prihláška spåòa podmienky pod¾a § 31 ods. 1, 3, 5
a 6,
c) prihláška spåòa náležitosti pod¾a všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 50),
d) je prihlasovate¾ zastúpený oprávneným zástupcom11) (§ 49),
e) prihláška obsahuje dizajn, ktorý spåòa podmienky
pod¾a § 2 až 7, § 9 a § 10.
(2) Ak sa zistia nedostatky pod¾a odseku 1 písm. a),
c) alebo d) alebo pod¾a § 31 ods. 3, 5 alebo 6, úrad
vyzve prihlasovate¾a, aby nedostatky v urèenej lehote
odstránil. Ak prihlasovate¾ neodstráni nedostatky,
úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento následok
musí by• prihlasovate¾ vo výzve upozornený.
(3) Ak prihláška nespåòa podmienky pod¾a odseku 1
písm. e) alebo pod¾a § 31 ods. 1, úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovate¾ovi vyjadri• sa o zistených dôvodoch, na ktorých základe sa má prihláška zamietnu•.
(4) Prihlasovate¾ je až do zápisu dizajnu do registra
oprávnený hromadnú prihlášku rozdeli• a poda• vylúèenú prihlášku. Právo prednosti pod¾a medzinárodného dohovoru9) a deò podania z pôvodnej prihlášky budú zachované i pre vylúèenú prihlášku, ak obsahuje
len dizajny uvedené v pôvodnej prihláške.
§ 35
Zápis dizajnu do registra
(1) Ak predmet prihlášky spåòa podmienky ustanovené týmto zákonom, úrad zapíše dizajn do registra
a prihlasovate¾ sa stáva majite¾om zapísaného dizajnu.
Úrad vydá majite¾ovi zapísaného dizajnu osvedèenie
o zápise dizajnu do registra, dizajn zverejní a zápis
oznámi vo vestníku.
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(2) Ak prihlasovate¾ požiadal o odklad zverejnenia
dizajnu nepresahujúci 30 mesiacov odo dòa vzniku
práva prednosti, úrad zapísaný dizajn zverejní až po
uplynutí požadovanej doby; spolu s oznámením zápisu
pod¾a odseku 1 úrad oznámi odloženie zverejnenia
zapísaného dizajnu.
(3) Súdne konanie o porušovaní práv zo zapísaného
dizajnu, ktorý ešte nebol zverejnený, možno zaèa• len
za podmienky, že osobe, proti ktorej návrh smeruje,
boli sprístupnené údaje obsiahnuté v registri a v spise
týkajúcom sa zapísaného dizajnu.
Výmaz zapísaného dizajnu
§ 36
(1) Úrad vymaže zapísaný dizajn z registra (ïalej len
„výmaz“), ak
a) zapísaný dizajn nezodpovedá pojmu dizajn pod¾a
§ 2,
b) zistí, že bol zapísaný v rozpore s podmienkami na
jeho zápis do registra pod¾a § 3 až 7, § 9 alebo § 10,
c) jeho majite¾ nemá právo na dizajn pod¾a § 11 ods. 2
a 5, § 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 2,
d) je v zapísanom dizajne použité oznaèenie s rozlišovacou spôsobilos•ou, ktoré pred dòom vzniku práva
prednosti (§ 32) zapísaného dizajnu poskytuje majite¾ovi tohto oznaèenia právo domáha• sa zákazu
používa• toto oznaèenie,
e) zapísaný dizajn predstavuje neoprávnené použitie
diela chráneného pod¾a autorského práva,
f) zapísaný dizajn predstavuje neoprávnené použitie
akýchko¾vek znakov uvedených v medzinárodnom
dohovore12) alebo iných symbolických znakov, vlajok alebo erbov, na ktoré sa nevz•ahuje medzinárodný dohovor, ktoré však v príslušnom èlenskom
štáte predstavujú osobitný verejný záujem.
(2) Úrad vymaže z registra priemyselný vzor zapísaný pod¾a doterajších predpisov, ak sa v konaní zaèatom na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci dodatoène preukáže, že neboli splnené podmienky na jeho
zápis pod¾a predpisov platných v èase jeho zápisu.
(3) Návrh na výmaz pod¾a odseku 1 písm. c) je oprávnená poda• iba osoba, ktorej patrí pod¾a právoplatného
rozhodnutia súdu právo na dizajn.
(4) Návrh na výmaz pod¾a odseku 1 písm. d) a e) je
oprávnená poda• osoba, ktorej skoršie práva sú dotknuté.
(5) Návrh na výmaz pod¾a odseku 1 písm. f) je oprávnená poda• osoba, ktorá je takým neoprávneným použitím dotknutá.
(6) Úrad môže vymaza• zapísaný dizajn z registra
pod¾a odseku 1 písm. a) a b) aj z vlastného podnetu.
(7) Zapísaný dizajn možno pod¾a odseku 1 písm. b),
d), e) alebo f) vymaza• aj èiastoène, ak bude po takomto

11

) § 40 zákona è. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona è. 90/1993 Z. z.
) Èl. 6 ter vyhlášky ministra zahranièných vecí è. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca

12

1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934,
v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky è. 81/1985 Zb.
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výmaze aj v pozmenenej forme spåòa• podmienky
ochrany.
§ 37
(1) Pri výmaze zapísaného dizajnu z registra platí, že
k zápisu dizajnu do registra nedošlo.
(2) Ak preukáže navrhovate¾ právny záujem, výmaz
je možné vykona• aj po zániku zapísaného dizajnu.
(3) Rozhodnutie o výmaze úrad zverejní vo vestníku.
§ 38
(1) Ak návrh na výmaz neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom
(§ 50) alebo navrhovate¾ nie je zastúpený oprávneným
zástupcom,11) úrad vyzve navrhovate¾a, aby zistené
nedostatky v urèenej lehote odstránil. Ak navrhovate¾
doruèenej výzve v urèenej lehote nevyhovie, úrad konanie o návrhu na výmaz zastaví. Na následok zastavenia konania musí by• navrhovate¾ vo výzve upozornený.
(2) Ak konanie nebolo zastavené pod¾a odseku 1,
úrad doruèí návrh na výmaz majite¾ovi zapísaného
dizajnu a zároveò ho vyzve, aby sa k návrhu v urèenej
lehote vyjadril.
(3) Ak sa majite¾ zapísaného dizajnu nevyjadrí v lehote urèenej vo výzve, úrad rozhodne na základe obsahu spisu.
(4) Úrad postupuje pod¾a odseku 3 aj v prípade, ak
majite¾ zapísaného dizajnu nie je zastúpený oprávneným zástupcom.11) Ak majite¾ zapísaného dizajnu nevyhovie výzve na predloženie plnomocenstva v urèenej
lehote, platí, že sa k návrhu na výmaz nevyjadril.
(5) Ak to vyžaduje povaha veci, môže úrad nariadi•
ústne pojednávanie. Úrad urèí deò ústneho pojednávania a zároveò doruèí navrhovate¾ovi vyjadrenie majite¾a zapísaného dizajnu k návrhu na výmaz.
(6) Úrad môže pokraèova• v konaní a rozhodnú• vo
veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný úèastník na
ústnom pojednávaní nezúèastní.
(7) Rozšírenie èi doplnenie návrhu na výmaz, ako aj
rozšírenie èi doplnenie vyjadrenia majite¾a zapísaného
dizajnu nie je prípustné a na takéto rozšírenie alebo
doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo
veci neprihliada.
§ 39
Spolu s návrhom na výmaz je navrhovate¾ povinný
zloži• kauciu 2 500 Sk. Úrad kauciu vráti, ak sa
v konaní preukáže, že návrh na výmaz bol podaný
oprávnene.
§ 40
Odòatie zapísaného dizajnu a prepis
(1) Úrad na návrh odníme zapísaný dizajn majite¾ovi
a ako majite¾a zapísaného dizajnu zapíše osobu navrhovate¾a, ak
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a) právoplatným rozhodnutím súdu bolo urèené, že
osobe pôvodne zapísanej ako majite¾ neprislúchalo
právo na dizajn pod¾a § 11 ods. 2 a 5, § 12 ods. 1
alebo § 13 ods. 2,
b) návrh podala osoba, ktorej pod¾a právoplatného
rozhodnutia súdu patrí právo na dizajn, alebo jej
právny nástupca a
c) návrh bol doruèený v lehote šiestich mesiacov odo
dòa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(2) Návrh na odòatie zapísaného dizajnu a prepis
treba doloži• právoplatným rozhodnutím súdu pod¾a
odseku 1 písm. a).
(3) Za predpokladu splnenia podmienky pod¾a odseku 1 písm. a), ak návrh pod¾a odseku 1 nebol podaný
alebo nebol podaný oprávnenou osobou èi v urèenej
lehote, úrad vymaže zapísaný dizajn z úradnej moci
[§ 36 ods. 1 písm. c)].
(4) Na odòatie práv z prihlášky a ich prepis na
oprávnenú osobu sa primerane použije odsek 1. Ak
nedôjde k prepisu práv z prihlášky pod¾a odseku 3,
úrad prihlášku zamietne.
(5) Po zápise oprávnenej osoby ako majite¾a zapísaného dizajnu pod¾a odseku 1 licencie a iné práva poskytnuté pôvodne zapísaným majite¾om zanikajú.
(6) Ak pôvodne zapísaný majite¾ alebo tretia osoba,
ktorá od neho nadobudla licenciu, pred zaèatím súdneho konania o právo na dizajn v dobrej viere využívali
dizajn patriaci do rozsahu ochrany alebo vykonali
preukázate¾né prípravy bezprostredne smerujúce
k využívaniu dizajnu patriaceho do rozsahu ochrany,
môžu vo využívaní dizajnu pokraèova•, ak požiadajú
v lehote troch mesiacov odo dòa zápisu oprávnenej
osoby do registra o uzavretie nevýluènej licencie za
obvyklých podmienok.
(7) Na konanie pod¾a odsekov 1 až 4 sa primerane
použije § 38.
§ 41
Urèovacie konanie
(1) Úrad na základe žiadosti urèí, èi predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany urèitého zapísaného dizajnu (ïalej len „žiados• o urèenie“).
(2) Na základe výslovnej žiadosti žiadate¾a je úèastníkom konania pod¾a odseku 1 aj ten, koho práva
a povinnosti môžu by• rozhodnutím o urèení dotknuté.
(3) Ak žiados• o urèenie bola podaná v súvislosti
s prebiehajúcim súdnym konaním, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, úèastníkmi
urèovacieho konania sú všetci úèastníci súdneho konania, ktorých práva a povinnosti môžu by• konaním
a rozhodovaním vo veci dotknuté.
(4) Na urèovacie konanie, ktorého úèastníkom je
výluène žiadate¾, sa primerane použije § 38 ods. 1,
ods. 5 prvá veta a ods. 6, inak sa na urèovacie konanie
primerane použije § 38 ods. 1 až 6.
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§ 42
Zápis licencie, záložného práva,
prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu
a súdneho sporu do registra
(1) Na konanie o žiadosti o zápis licencie, záložného
práva, prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu
(ïalej len „žiados• o zápis práva“) èi súdneho sporu do
registra sa primerane použije § 38 ods. 1.
(2) Pri pochybnostiach môže úrad žiada• predloženie
overenej kópie alebo originálu listiny preukazujúcej
nadobudnutie práva alebo ïalšie doplòujúce údaje.
(3) Na základe žiadosti úèastníka súdneho konania,
ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom,
doloženej súdom potvrdeným rovnopisom podania na
súd, úrad zapíše do registra skutoènos•, že prebieha
súdne konanie, ako aj predmet konania, s úèinnos•ou
odo dòa doruèenia žiadosti úradu.
§ 43
Pokraèovanie v konaní
(1) Na základe žiadosti úèastníka konania o predåženie úradom urèenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, úrad môže lehotu
predåži•.
(2) Ak úèastník konania pred úradom zmeškal úradom urèenú lehotu na vykonanie úkonu, môže požiada• úrad o pokraèovanie v konaní a zároveò urobi•
zmeškaný úkon najneskôr do dvoch mesiacov od doruèenia rozhodnutia úradu, vydaného v dôsledku
zmeškania lehoty.
(3) Nemožno vyhovie• žiadosti pod¾a odsekov 1 alebo
2 v prípade zmeškania lehoty na podanie žiadosti o pokraèovanie v konaní pod¾a odseku 2 a uvedenie do
predošlého stavu (§ 44 ods. 1).
(4) Nemožno vyhovie• žiadosti pod¾a odseku 2 v prípade zmeškania lehoty na vyjadrenie sa majite¾a k návrhu na výmaz (§ 38 ods. 2).
(5) Úrad zamietne žiados• o predåženie lehoty alebo
žiados• o pokraèovanie v konaní, ktorá nezodpovedá
podmienkam pod¾a odsekov 1 alebo 2 alebo jej nemožno vyhovie• pod¾a odsekov 3 alebo 4; pred zamietnutím
žiadosti úrad umožní žiadate¾ovi vyjadri• sa o zistených skutoènostiach, na ktorých základe sa má žiados• zamietnu•.
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nania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata
iného práva, môže požiada• úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveò urobi• zmeškaný úkon do dvoch
mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol
vykona•, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia
zmeškanej lehoty.
(2) Úèastník konania je povinný žiados• pod¾a odseku 1 odôvodni• a uvies• skutoènosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu. Na tvrdenia predložené po uplynutí
ktorejko¾vek z lehôt pod¾a odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.
(3) Úrad môže žiadate¾a pri dôvodných pochybnostiach o pravdivosti odôvodnenia pod¾a odseku 2 vyzva•, aby svoje tvrdenia preukázal iným spôsobom.
(4) Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovie• v prípade zmeškania lehôt na
a) podanie žiadosti o predåženie platnosti zapísaného
dizajnu v dodatoènej lehote,
b) uplatnenie práva prednosti (§ 32),
c) podanie rozkladu (§ 46),
d) doruèenie právoplatného rozhodnutia súdu pod¾a
§ 40 ods. 1 písm. c),
e) vykonanie úkonov pod¾a odseku 1,
f) vykonanie úkonov pod¾a § 43 ods. 3 alebo 4.
(5) Úrad zamietne žiados• o uvedenie do predošlého
stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam pod¾a odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovie• pod¾a odseku 4,
alebo žiadate¾ nepreukáže svoje tvrdenia pod¾a odseku 3; pred zamietnutím žiadosti úrad umožní žiadate¾ovi vyjadri• sa o zistených skutoènostiach, na ktorých
základe sa má žiados• zamietnu•.
(6) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne úèinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7) Práva tretích osôb nadobudnuté na území Slovenskej republiky v dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do
zániku právnych úèinkov tohto rozhodnutia pod¾a odseku 6 zostávajú zachované.
(8) Prevod alebo prechod práv pod¾a odseku 7 je
možný výluène ako súèas• prevodu alebo prechodu
podniku alebo jeho èasti, v ktorej rámci sa zapísaný
dizajn využíva.
§ 45

(6) Ak úrad vyhovie žiadosti o pokraèovanie v konaní, právne úèinky rozhodnutia vydaného v dôsledku
zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.

Podklady na rozhodnutie

(7) Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti pod¾a
odsekov 1 alebo 2 do dvoch mesiacov od jej doruèenia,
platí, že žiadosti sa vyhovelo.

(1) Úèastník konania pred úradom je povinný predloži• alebo navrhnú• dôkazy na preukázanie svojich
tvrdení.

§ 44
Uvedenie do predošlého stavu

(2) Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy
pod¾a svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

(1) Ak úèastník konania pred úradom bez vlastného
zavinenia zmeškal zákonnú alebo úradom urèenú lehotu na vykonanie úkonu, prièom následkom nevyko-

(3) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu
zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli úèastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.
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§ 46
Opravné prostriedky
(1) Proti rozhodnutiu úradu možno poda• rozklad
v lehote jedného mesiaca od doruèenia rozhodnutia;
vèas podaný rozklad má odkladný úèinok.
(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho
rozsahom; to neplatí
a) vo veciach, v ktorých možno zaèa• konanie z úradnej moci,
b) v prípade spoloèných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých úèastníkov konania na jednej
strane.
(3) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo
a) vyhovené žiadosti o pokraèovanie v konaní alebo
žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b) zastavené konanie o prihláške, ktorej sa týka súdny
spor zapísaný v registri, po predložení písomného
súhlasu osoby, ktorá podala žiados• o zápis súdneho sporu do registra.

júce údaje týkajúce sa prihlášok a zapísaných dizajnov.
(2) Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné,
kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu urèené inak.
(3) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu
z právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doruèení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytoèného odkladu
vyznaèí v registri.
(4) Zápis údajov a skutoèností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného orgánu pod¾a odseku 3 sa nepovažuje za rozhodnutie vydané v konaní
pod¾a všeobecného predpisu o správnom konaní.7)
(5) Každý má právo na nahliadnutie do registra zapísaných dizajnov; to neplatí pre zapísané dizajny, pri
ktorých prihlasovate¾ požiadal o odklad zverejnenia (§ 35
ods. 2), až do uplynutia požadovanej doby odkladu.
(6) Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejòuje a oznamuje skutoènosti týkajúce sa prihlášok a zapísaných
dizajnov.

§ 47

ŠTVRTÁ ÈAS•

Sprístupnenie údajov

SPOLOÈNÉ, SPLNOMOCÒOVACIE,
PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

(1) Pred zápisom dizajnu do registra alebo pred zverejnením zapísaného dizajnu, pri ktorom bolo požiadané o odklad zverejnenia, je úrad oprávnený bez súhlasu prihlasovate¾a oznámi• tretím osobám iba údaj, kto
je pôvodcom dizajnu, kto je prihlasovate¾om, názov
prihlášky a spisovú znaèku prihlášky a údaje o práve
prednosti.
(2) Po zápise dizajnu do registra úrad umožní na
základe žiadosti každému nahliadnu• do spisu týkajúceho sa prihlášky a zapísaného dizajnu.
(3) Ak bolo zverejnenie zapísaného dizajnu odložené,
úrad umožní po zápise dizajnu do registra a pred jeho
zverejnením nahliadnu• do spisu len osobe, ktorú
majite¾ zapísaného dizajnu oznaèil ako porušovate¾a
práv chránených týmto zákonom.
(4) Právo na nahliadnutie do spisu zahàòa aj právo
na vyhotovenie kópií za poplatok.
(5) Na základe písomnej žiadosti, za predpokladu
preukázania naliehavého právneho záujmu, je úrad
oprávnený oznámi• žiadate¾ovi, èi ním oznaèená osoba
je alebo nie je uvedená v prihláške ako pôvodca dizajnu.
(6) Na základe písomnej žiadosti prihlasovate¾a alebo majite¾a zapísaného dizajnu sú z práva na nahliadnutie vylúèené èasti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo alebo iné informácie dôverného charakteru,
ktorých zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpeèenie
práva na informácie tretích osôb vrátane úèastníkov
konania.
§ 48
Register a vestník
(1) Úrad vedie register, do ktorého zapisuje rozhodu13
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§ 49
Spoloèné ustanovenie
(1) Osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území
èlenského štátu medzinárodného dohovoru9) alebo na
území štátu, ktorý je èlenom Svetovej obchodnej organizácie,10) majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia zapísaných dizajnov; ak štát, v ktorom majú osoby bydlisko alebo sídlo,
nie je èlenským štátom medzinárodného dohovoru alebo èlenom Svetovej obchodnej organizácie, práva a povinnosti pod¾a tohto zákona im možno prizna• len za
podmienky vzájomnosti.
(2) Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo, musia by• v konaní o dizajnoch zastúpené oprávneným zástupcom.11)
(3) Ak úèastník konania nevyhovie výzve úradu v urèenej lehote, úrad môže konanie zastavi•. Na tento
následok musí by• úèastník vo výzve upozornený.
Úrad konanie zastaví aj na žiados• toho, kto podal
návrh na jeho zaèatie. Návrh na zastavenie konania
nemožno vzia• spä•.
(4) Pri návrhu na zastavenie konania o prihláške,
ktorej sa týka súdny spor zapísaný v registri, úrad
môže konanie zastavi• len po predložení písomného
súhlasu osoby, ktorá podala žiados• o zápis súdneho
sporu do registra.
(5) Ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny
predpis (§ 50) neustanovuje inak, podanie na úrad sa
vyhotoví v písomnej forme v štátnom jazyku.13)
(6) Podanie na úrad sa môže vykona• aj prostredníctvom elektronických prostriedkov. Takéto podanie mu-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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sí by• doplnené v písomnej forme v lehote 14 dní, inak
sa takéto podanie považuje za nepodané.
§ 50
Splnomocòovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad,
ustanoví podrobnosti o
a) spôsobe podania a náležitostiach prihlášky,
b) spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania
práva prednosti,
c) náležitostiach žiadosti o predåženie platnosti zapísaného dizajnu, žiadosti o predåženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatoènej lehote, žiadosti o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu,
d) náležitostiach návrhu na výmaz, návrhu na odòatie
zapísaného dizajnu a prepis, žiadosti o urèenie, žiadosti o pokraèovanie v konaní a žiadosti o uvedenie
do predošlého stavu,
e) forme podania na úrad, doruèovaní a o podaní
prostredníctvom elektronických prostriedkov,
f) spôsobe a náležitostiach podania žiadosti o zápis
práva, prevodu alebo prechodu prihlášky do registra,
g) údajoch zapisovaných do registra a zverejòovaných
vo vestníku.
§ 51
Prechodné ustanovenie
(1) Konania o prihláškach priemyselných vzorov
a konania vo veciach zapísaných priemyselných vzorov, ktoré neboli právoplatne ukonèené pred dòom
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa ukonèia
pod¾a tohto zákona. V konaniach o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty sa postupuje pod¾a doterajších
predpisov.
(2) Práva a vz•ahy z priemyselných vzorov zapísaných do registra pred dòom nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona sa uplatòujú pod¾a tohto zákona. Vznik
týchto práv a vz•ahov, ako aj nároky z nich vzniknuté
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pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa
posudzujú pod¾a predpisov platných v èase ich vzniku.
(3) Platnos• zápisu priemyselných vzorov zapísaných pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
sa posudzuje pod¾a zákona platného v èase zápisu
priemyselného vzoru do registra.
(4) Ak sa v zákonoch a iných všeobecne záväzných
právnych predpisoch používa pojem priemyselný vzor,
rozumie sa tým dizajn.
§ 52
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1. § 1 v rozsahu upravujúcom právne vz•ahy a konanie týkajúce sa priemyselných vzorov, § 36 až 71,
§ 75 ods. 2 v rozsahu upravujúcom právne vz•ahy
a konanie týkajúce sa priemyselných vzorov, § 83,
§ 86 v rozsahu upravujúcom právne vz•ahy a konanie
týkajúce sa priemyselných vzorov a § 88 ods. 1 zákona
è. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch
a
zlepšovacích
návrhoch
v
znení
zákona
è. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 185/1994 Z. z. a zákona
è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (patentový zákon),
2. vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy
è. 550/1990 Zb. o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov v znení zákona è. 435/2001 Z. z.
o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový
zákon).
§ 53
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. októbra 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

Zbierka zákonov è. 445/2002

Èiastka 171

Strana 4541

445
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 367/2000 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 566/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej èinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 566/2001 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 3 písm. b) sa slovo „pois•ovòa8)“ nahrádza
slovami „pois•ovòa, poboèka zahraniènej pois•ovne,
zais•ovòa a poboèka zahraniènej zais•ovne.8)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:
„8) Zákon è. 95/2002 Z. z. o pois•ovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.

2. V § 3 písm. c) sa slovo „pošta9)“ nahrádza slovami
„poštový podnik,9) exekútor,9a)“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 9a znejú:
„9) § 5 zákona è. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
9a
) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný
poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení zákona
è. 32/2002 Z. z.“.

3. V § 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g)
až i), ktoré znejú:
„g) ten, kto poskytuje právnu pomoc pod¾a osobitného
predpisu,15a) ak pripravuje alebo vykonáva pre
klienta úkony súvisiace
1. s nákupom a predajom nehnute¾ností alebo obchodných podielov v obchodnej spoloènosti,
2. so spravovaním peòažných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
3. s otváraním alebo spravovaním úètu v banke alebo poboèke zahraniènej banky alebo úètu cenných papierov,
4. so založením, èinnos•ou alebo riadením obchodnej spoloènosti, nadácie, združenia alebo podobnej právnickej osoby alebo
5. s konaním v mene klienta alebo pre klienta v akejko¾vek finanènej operácii alebo operácii s majetkom,
h) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva èinnos• úètovníka, organizaèného a ekonomického poradcu, služby verejných nosièov a poslov
alebo zasielate¾stvo,14)
i) prevádzkovate¾ aukènej siene, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obchoduje s umeleckými
dielami, zberate¾skými predmetmi, starožitnos•a-

mi,15b) drahými kovmi alebo drahými kameòmi alebo uvádza na trh výrobky z drahých kovov alebo
drahých kameòov,15c) alebo obchoduje s iným tovarom vysokej hodnoty, ak pripravuje alebo vykonáva
hotovostnú operáciu v hodnote najmenej 15 000
EUR,“.
Doterajšie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno j).
Poznámky pod èiarou k odkazom 15a až 15c znejú:
„15a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 132/1990 Zb.

o advokácii v znení zákona è. 302/1999 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady è. 129/1991 Zb. o komerèných právnikoch
v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady
è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
15b
) § 347 zákona è. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
15c
) Napríklad zákon è. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní
drahých kovov (puncový zákon).“.

4. V § 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo
financovaniu terorizmu“.
5. § 5 vrátane nadpisu znie:
„§ 5
Identifikácia
(1) Identifikácia je zistenie
a) mena, priezviska a rodného èísla alebo dátumu narodenia, druhu a èísla dokladu totožnosti16) fyzickej
osoby, a ak ide o cudzinca, aj zistenie štátnej príslušnosti; u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj miesta podnikania a identifikaèného èísla,
b) názvu, sídla a identifikaèného èísla právnickej osoby a údajov v rozsahu pod¾a písmena a) fyzickej
osoby, ktorá je oprávnená v jej mene kona•,
c) mena, priezviska a rodného èísla alebo dátumu narodenia, druhu a èísla dokladu totožnosti16) rodièa
alebo iného zákonného zástupcu pod¾a osobitných
predpisov, ak ide o maloletého, ktorý nemá doklad
totožnosti,
d) identifikaèného èísla alebo obdobného kódu, ktorý
na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení pridelila klientovi povinná osoba
pod¾a osobitných predpisov.19)
(2) Povinná osoba identifikuje každú fyzickú osobu
alebo právnickú osobu, ak zistí, že pripravuje alebo
vykonáva
a) neobvyklú obchodnú operáciu,
b) obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 000
EUR,
c) viacero na seba nadväzujúcich obchodných operá-
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cií, ktorých hodnota v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne najmenej 15 000 EUR.

3. fyzická osoba alebo právnická osoba odmietne
preukáza• pod¾a odseku 2, v koho mene koná,“.

(3) Pois•ovòa a poboèka zahraniènej pois•ovne identifikuje aj každú fyzickú osobu, ak pravidelná výška
prémie zo životného poistenia splatná za kalendárny
rok dosiahne hodnotu najmenej 1 000 EUR alebo
jednorazová prémia dosiahne hodnotu najmenej 2 500
EUR.

10. V § 7 ods. 1 sa èiarka za slovom „odkladu“ nahrádza bodkou a vypúš•ajú sa slová „najneskôr však
do troch dní od jej zistenia.“.

(4) Prevádzkovate¾ kasína identifikuje každú fyzickú
osobu pri vstupe do kasína.
(5) Povinnos• identifikácie sa nevz•ahuje na identifikáciu právnickej osoby, ak je òou Exportno-importná
banka Slovenskej republiky,2) banka alebo poboèka
zahraniènej banky,3) správcovská spoloènos• a depozitár,4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník
s cennými papiermi, burza cenných papierov, 5) centrálny depozitár,6) komoditná burza7) alebo pois•ovòa,
poboèka zahraniènej pois•ovne, zais•ovòa a poboèka
zahraniènej zais•ovne.8)
(6) Ustanovenia osobitných predpisov19) nie sú odsekmi 2 až 4 dotknuté.“.
Poznámky pod èiarou k odkazom 17, 18 a 20 sa
vypúš•ajú.
6. V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovo „roène“ vkladá
èiarka a slová „urèenie osoby alebo organizaèného útvaru, ktorí sú zodpovední za ochranu pred legalizáciou“.
7. V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) uschováva poèas piatich rokov
1. od skonèenia zmluvného vz•ahu písomný doklad
o identifikácii,
2. od vykonania obchodnej operácie všetky údaje
a doklady o nej vrátane identifikácie.“.
8. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
„(2) Povinná osoba zis•uje pri obchodnej operácii, na
ktorú sa vz•ahuje povinnos• identifikácie, èi fyzická
osoba alebo právnická osoba koná vo vlastnom mene.
Ak zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba nekoná vo vlastnom mene, vyzve ju, aby preukázala formou
záväzného písomného vyhlásenia meno, priezvisko,
rodné èíslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo
obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej
osoby, v ktorej mene obchodnú operáciu vykonáva;
rovnako postupuje povinná osoba aj v prípade, ak
vzniknú pochybnosti, èi fyzická osoba alebo právnická
osoba koná vo vlastnom mene.“.
Doterajší odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
9. V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) odmietne vykonanie obchodnej operácie, aj keï jej
vykonanie patrí do pôsobnosti alebo predmetu èinnosti povinnej osoby, ak
1. ide o neobvyklú obchodnú operáciu a jej vykonanie nasvedèuje legalizácii alebo financovaniu terorizmu,
2. sa fyzická osoba alebo právnická osoba odmietne
identifikova• pod¾a § 5,

11. V § 7 ods. 3 písm. a) sa vypúš•ajú slová „vrátane
mena, priezviska a trvalého pobytu osoby, ktorá hlásenie podáva“.
12. V § 7 ods. 5 sa slová „§ 6 ods. 2“ nahrádzajú
slovami „§ 6 ods. 3“.
13. V § 7 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak
tento zákon neustanovuje inak“.
14. § 7 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Ohlasovacia povinnos• sa nevz•ahuje na povinnú osobu pod¾a § 3 písm. g), ak sa týka informácie,
ktorú získala o klientovi v súvislosti s poskytovaním
právnej pomoci pod¾a osobitného predpisu.15a)
(8) Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je
dotknutá povinnos• oznámi• skutoènosti nasvedèujúce spáchaniu trestného èinu.“.
15. V § 8 sa vypúš•a odsek 7.
16. § 9 vrátane nadpisu znie:
„§ 9
Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
(1) Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu do prijatia hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii finanènou políciou.
(2) Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpeèie, že jej vykonaním môže by•
zmarené alebo podstatne s•ažené zaistenie príjmu
z trestnej èinnosti, alebo ak ju o to finanèná polícia
písomne požiada, do prijatia oznámenia od finanènej
polície, aby neobvyklú obchodnú operáciu vykonala;
najviac však 48 hodín. Do tejto doby sa nepoèíta sobota a deò pracovného pokoja. O zdržaní neobvyklej
obchodnej operácie povinná osoba ihneï informuje
finanènú políciu.
(3) Povinná osoba zdrží ïalej neobvyklú obchodnú
operáciu od prijatia písomného oznámenia finanènej
polície, že vec odovzdala orgánom èinným v trestnom
konaní, najviac však 24 hodín. Do tejto doby sa nepoèíta sobota a deò pracovného pokoja.
(4) Povinná osoba nezdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak
a) ju nemožno z prevádzkových alebo technických príèin zdrža•; o tejto skutoènosti povinná osoba ihneï
informuje finanènú políciu,
b) zdržanie pod¾a predchádzajúceho upozornenia finanènou políciou by mohlo zmari• preverenie neobvyklej obchodnej operácie.“.
17. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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zákonov, zákon è. 96/2002 Z. z. o doh¾ade nad finanèným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

„§ 9a
Výplata vkladu na doruèite¾a
Výplatu vkladu na doruèite¾a alebo zostatku zrušeného vkladu na doruèite¾a, ktorého hodnota dosahuje
najmenej 15 000 EUR v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, môže banka alebo poboèka zahraniènej
banky vyplati• na základe písomnej žiadosti doruèite¾a
po uplynutí siedmich dní od jej podania; banka a poboèka zahraniènej banky je povinná prevzatie žiadosti
o takúto výplatu oznámi• finanènej polícii s tým, že § 7
sa použije primerane.“.
18. V § 11 sa slová „§ 6 ods. 2“ nahrádzajú slovami
„§ 6 ods. 3“.

20. § 12 vrátane nadpisu znie:
„§ 12
Zodpovednos• za škodu
(1) Povinná osoba ani jej zamestnanec nezodpovedajú za prípadnú škodu, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, ak
pritom postupovali v dobrej viere. V pochybnostiach
platí, že povinná osoba alebo jej zamestnanec pri ohlasovaní neobvyklej obchodnej operácie alebo pri jej
zdržaní postupovali v dobrej viere.

19. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

(2) Za škodu pod¾a odseku 1 zodpovedá štát. Náhradu škody v zastúpení štátu poskytuje Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky.“.

„§ 11a

Poznámky pod èiarou k odkazom 26 a 27 sa vypúš•ajú.

Oznamovacia povinnos• orgánu
vykonávajúceho doh¾ad, kontrolu,
štátny doh¾ad alebo štátny dozor
Orgán vykonávajúci doh¾ad, kontrolu, štátny doh¾ad
alebo štátny dozor nad èinnos•ou povinných osôb bezodkladne oznámi finanènej polícii porušenie tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu, ak porušenie tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu
zistí pri výkone svojej pôsobnosti pod¾a osobitných
predpisov.25a)“.

21. V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Finanèná polícia pri vykonávaní kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom môže
uloži• pokutu do 2 000 000 Sk povinnej osobe, ktorá
poruší povinnos• ustanovenú v § 5 ods. 2 až 4, § 6, § 7
ods. 1, 4 a 5, § 8 ods. 1 a 2, § 9 a § 9a.“.
22. V § 13 ods. 2 a 5 sa vypúš•ajú slová „ak nejde
o fyzickú osobu“.

Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:
„25a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 310/1992 Zb.

o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, zákon
è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých

Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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446
ZÁKON
z 2. júla 2002
o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postup a podmienky, za ktorých Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo“) poskytuje, požaduje alebo prijíma
pomoc pri vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok (ïalej len „poh¾adávka“), a to
a) na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b) na základe zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoloèenstvám a k Európskej únii
vo vz•ahu k èlenským štátom Európskej únie.

§3
Rozsah úpravy
Pomoc pod¾a tohto zákona sa vz•ahuje na poh¾adávky, ktoré vznikli v súvislosti
a) s daòou z príjmov,2)
b) s daòou z dedièstva, daòou z darovania, daòou
z prevodu a prechodu nehnute¾ností,3)
c) s daòou z pridanej hodnoty,4)
d) so spotrebnou daòou z liehu,5) spotrebnou daòou
z vína,6) spotrebnou daòou z piva,7) spotrebnou daòou z tabaku a tabakových výrobkov 8) a spotrebnou daòou z minerálnych olejov,9)
e) s clom a inými platbami vyberanými pri dovoze
a vývoze tovaru,10)
f) so sankciami a nákladmi spojenými s vymáhaním
poh¾adávky pod¾a písmen a) až e),
g) s rovnakými alebo podobnými poh¾adávkami, ako
sú uvedené v písmenách a) až f), iných štátov.

§2

§4

Základné pojmy

Pôsobnos• ministerstva a vymáhajúceho
úradu

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) pomocou pri vymáhaní poh¾adávky poskytovanie,
požadovanie alebo prijímanie informácií potrebných na vymáhanie poh¾adávky alebo zabezpeèovanie vymáhania poh¾adávky,
b) príslušným úradom zmluvného štátu orgán, ktorý
je pod¾a práva príslušného štátu alebo medzinárodnej zmluvy oprávnený pomoc žiada• alebo poskytova•,
c) vymáhajúcim úradom orgán oprávnený vymáha•
poh¾adávku pod¾a osobitných predpisov.1)

(1) Ministerstvo a vymáhajúci úrad postupujú pri
poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní pomoci pod¾a
tohto zákona. Vymáhajúci úrad postupuje pri vymáhaní poh¾adávky pod¾a osobitného predpisu,11) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ministerstvo môže poveri• vymáhajúci úrad vykonaním úkonov smerujúcich na získanie informácií
potrebných na vymáhanie poh¾adávky.
(3) Vymáhajúci úrad môže požiada• o vykonanie
úkonov smerujúcich k získaniu informácií potrebných
na vymáhanie poh¾adávky alebo o vymáhanie poh¾a-

1

) Napríklad zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly

v znení zákona è. 182/2002 Z. z., zákon è. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve, zákon è. 440/2000 Z. z. o správach
finanènej kontroly v znení neskorších predpisov.
2
) Zákon è. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
3
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 318/1992 Zb. o dani z dedièstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnute¾ností v znení
neskorších predpisov.
4
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
6
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
7
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
8
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších
predpisov.
9
) Zákon è. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov.
10
) § 430 zákona è. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona è. 553/2001 Z. z.
11
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných
orgánov v znení neskorších predpisov, zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), § 430 zákona è. 238/2001
Z. z. v znení zákona è. 553/2001 Z. z.
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dávky príslušný úrad zmluvného štátu len prostredníctvom ministerstva.
§5
Informácie potrebné na vymáhanie
poh¾adávky
(1) Ministerstvo poskytne príslušnému úradu
zmluvného štátu informácie potrebné na vymáhanie
poh¾adávky len na základe jeho písomnej žiadosti.
(2) Žiados• o poskytnutie informácií potrebných na
vymáhanie poh¾adávky (ïalej len „žiados• o poskytnutie informácie“) obsahuje
a) názov príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý
žiada o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie poh¾adávky,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej kona•
za príslušný úrad zmluvného štátu, jej funkciu
a miesto jej trvalého pobytu,
c) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné
meno právnickej osoby, ktorá je dlžníkom,
d) miesto trvalého pobytu alebo sídlo dlžníka,
e) identifikáciu poh¾adávky a jej výšku,
f) požadované informácie potrebné na vymáhanie poh¾adávky,
g) iné údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií potrebných na vymáhanie poh¾adávky,
h) odtlaèok úradnej peèiatky príslušného úradu
zmluvného štátu,
i) podpis osoby oprávnenej kona• za príslušný úrad
zmluvného štátu.
(3) Ak žiados• o poskytnutie informácií neobsahuje
údaje pod¾a odseku 2, ministerstvo vyzve príslušný
úrad zmluvného štátu, aby svoju žiados• v urèenej
lehote doplnil; ak príslušný úrad zmluvného štátu
žiados• o vymáhanie poh¾adávky v urèenej lehote nedoplní, ministerstvo je oprávnené takúto žiados• odmietnu•.
(4) Ministerstvo bezodkladne písomne potvrdí prijatie úplnej žiadosti o poskytnutie informácií, najneskôr
do siedmich dní odo dòa jej doruèenia.
(5) Ministerstvo je oprávnené odmietnu• žiados•
o poskytnutie informácií, ak
a) ide o vymáhanie poh¾adávky, ktorú v Slovenskej
republike nie je oprávnený vymáha• vymáhajúci
úrad alebo nie je oprávnený požadovanú informáciu
získa•, alebo ju nemôže poskytnú• na úèely tohto
zákona,
b) by jej poskytnutie viedlo k vyzradeniu obchodného
tajomstva,12) k porušeniu daòového tajomstva13)
a bankového tajomstva14) alebo ak by jej poskytnutie viedlo k vyzradeniu utajovanej skutoènosti pod¾a osobitného predpisu,15) alebo ak by bolo inak
v rozpore s verejným poriadkom,
c) príslušný úrad zmluvného štátu pod¾a práva svojho
12
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štátu nie je oprávnený rovnakú informáciu poskytnú•.
(6) Ministerstvo o dôvodoch odmietnutia žiadosti
o poskytnutie informácií bezodkladne písomne informuje príslušný úrad zmluvného štátu, najneskôr však
do šiestich mesiacov odo dòa potvrdenia prijatia žiadosti o poskytnutie informácií.
(7) Ministerstvo oznámi príslušnému úradu zmluvného štátu opatrenia vykonané na základe jeho žiadosti o poskytnutie informácií najneskôr do šiestich mesiacov odo dòa prijatia takejto žiadosti. Ministerstvo
oznámi príslušnému úradu zmluvného štátu požadované informácie potrebné na vymáhanie poh¾adávky
bezodkladne po ich získaní.
(8) Ustanovenie odseku 2 platí rovnako aj v prípade,
ak ministerstvo žiada o poskytnutie informácií od príslušného úradu zmluvného štátu.
Vymáhanie poh¾adávky
§6
Podmienky na vymáhanie
poh¾adávky
(1) Ministerstvo zabezpeèí vymáhanie poh¾adávky
len na písomnú žiados• príslušného úradu zmluvného
štátu. Vymáhaná poh¾adávka nemá prednos• pred inými poh¾adávkami. Poh¾adávka sa vymáha v slovenskej
mene; ak sa vymožená poh¾adávka poukazuje na úèet
v zmluvnom štáte v cudzej mene, prepoèíta sa kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku
dòu odoslania žiadosti o vymáhanie poh¾adávky.
(2) Žiados• o vymáhanie poh¾adávky obsahuje
a) názov príslušného úradu zmluvného štátu, ktorý
žiada o vymáhanie poh¾adávky,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej kona•
za príslušný úrad zmluvného štátu, jej funkciu
a miesto jej trvalého pobytu,
c) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné
meno právnickej osoby, ktorá je dlžníkom,
d) miesto trvalého pobytu alebo sídlo dlžníka,
e) identifikáciu poh¾adávky a jej výšku,
f) informácie o lehote, v ktorej sa premlèí právo vybra• a vymáha• poh¾adávku,
g) bankové spojenie vrátane èísla úètu, na ktorý má
ministerstvo poukáza• finanèné prostriedky.
(3) Prílohou žiadosti pod¾a odseku 2 je
a) doklad preukazujúci právny nárok na poh¾adávku,
b) originál rozhodnutia, ktorý je podkladom na vymáhanie poh¾adávky s vyznaèením jeho právoplatnosti a vykonate¾nosti alebo jeho úradne overenú kópiu,
c) iné doklady nevyhnutné na vymáhanie poh¾adávky.
(4) Ak žiados• o vymáhanie poh¾adávky nespåòa náležitosti pod¾a odsekov 2 a 3, ministerstvo vyzve prí-

) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
14
) Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15
) Zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13
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slušný úrad zmluvného štátu, aby svoju žiados• v urèenej lehote doplnil; ak príslušný úrad zmluvného
štátu žiados• o vymáhanie poh¾adávky v urèenej lehote nedoplní, ministerstvo je oprávnené takúto žiados•
odmietnu•.
(5) Ministerstvo bezodkladne písomne potvrdí prijatie žiadosti o vymáhanie poh¾adávky, najneskôr do
siedmich dní odo dòa doruèenia žiadosti.
(6) Ministerstvo je oprávnené odmietnu• žiados•
o vymáhanie poh¾adávky, ak
a) by vymáhanie poh¾adávky vzh¾adom na situáciu
dlžníka viedlo k jeho vážnym ekonomickým alebo
sociálnym problémom,
b) výška poh¾adávky, o ktorej vymáhanie sa žiada, je
nižšia ako 1 500 EUR.
(7) Ak rozhodnutie cudzieho správneho orgánu,
o ktorom súd rozhodol, že je vykonate¾né,16) patrí do
pôsobnosti daòového orgánu alebo colného orgánu,
vykoná sa ako rozhodnutie daòového orgánu alebo
colného orgánu.
(8) Informácie a doklady týkajúce sa vymáhania
poh¾adávky ministerstvo bezodkladne oznámi vymáhajúcemu úradu. Vymáhajúci úrad je v súvislosti s vymáhaním poh¾adávky oprávnený požadova• ïalšie informácie a doklady potrebné na vymáhanie len
prostredníctvom ministerstva.
(9) Ak nie je poh¾adávka vymožená do jedného roka
od dòa potvrdenia prijatia žiadosti o vymáhanie poh¾adávky, ministerstvo bezodkladne písomne informuje
príslušný úrad zmluvného štátu o doteraz vykonaných
opatreniach. Na tieto úèely je vymáhajúci úrad povinný poskytnú• ministerstvu potrebné informácie.
(10) Vymožené peòažné prostriedky poukáže vymáhajúci úrad na úèet urèený ministerstvom. Na žiados•
ministerstva je vymáhajúci úrad povinný bezodkladne
informova• ministerstvo o úkonoch vykonaných na
úèely vymáhania poh¾adávky.
(11) Vymáhajúci úrad povolí odloženie výkonu exekúcie pod¾a osobitného predpisu17) so súhlasom príslušného úradu zmluvného štátu.
(12) Ministerstvo poukáže vymožené finanèné prostriedky na úèet príslušného úradu zmluvného štátu
do jedného mesiaca odo dòa vymoženia poh¾adávky.
§7
Lehoty na vymáhanie
Lehoty na vymáhanie poh¾adávok sa spravujú právnym poriadkom štátu, ktorý o vymáhanie poh¾adávky
požiada. Úkony, ktoré majú vplyv na premlèacie lehoty, sa považujú za vykonané aj vtedy, ak ich vykoná
vymáhajúci úrad.
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§8
Odloženie vymáhania poh¾adávky
(1) Ak vymáhajúcemu úradu bolo doruèené prostredníctvom ministerstva oznámenie príslušného
úradu zmluvného štátu alebo dlžníka o tom, že proti
exekuènému titulu sa uplatòuje mimoriadny opravný
prostriedok, odloží vymáhanie poh¾adávky až do rozhodnutia príslušného úradu zmluvného štátu o mimoriadnom opravnom prostriedku.
(2) Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného
úradu zmluvného štátu môže vymáhajúci úrad zabezpeèi• vymáhanú poh¾adávku záložným právom.18)
Spoloèné a závereèné
ustanovenia
§9
Zamietnutie poskytnutia pomoci
(1) Ministerstvo žiados• o poskytnutie pomoci zamietne, ak jej poskytnutím nie je zabezpeèená vzájomnos•.
(2) O dôvodoch zamietnutia žiadosti o vymáhanie
poh¾adávky ministerstvo informuje bezodkladne príslušný úrad zmluvného štátu.
(3) Ak ministerstvo zamietne žiados• o vymáhanie
poh¾adávky èlenského štátu Európskej únie, informuje o zamietnutí žiadosti zároveò aj Komisiu Európskych spoloèenstiev.
§ 10
Zaobchádzanie s informáciami
(1) Na informáciu oznámenú ministerstvu príslušným úradom zmluvného štátu sa vz•ahuje povinnos•
zachováva• tajomstvo pod¾a osobitného predpisu.19)
(2) Informácia získaná pri poskytovaní pomoci od
príslušného úradu zmluvného štátu môže by• sprístupnená len
a) zamestnancom vymáhajúceho úradu,
b) súdu na úèely súdneho konania,
c) orgánom èinným v trestnom konaní.
(3) Informácia získaná pri poskytovaní pomoci môže
by• verejne prístupná len so súhlasom príslušného
úradu zmluvného štátu.
(4) Ak sú obsahom informácie získanej pri poskytovaní pomoci osobné údaje, vz•ahuje sa na ich ochranu
osobitný predpis. 20)
(5) Ak ministerstvo považuje informáciu prijatú od
príslušného úradu zmluvného štátu za užitoènú aj pre
príslušný úrad iného zmluvného štátu, môže informáciu odovzda• príslušnému úradu iného zmluvného

16

) § 250y Obèianskeho súdneho poriadku.
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
18
) Napríklad § 71 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 429 zákona è. 238/2001 Z. z. v znení
17

19

zákona è. 553/2001 Z. z.

) Napríklad § 23 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
20
) Zákon è. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informaèných systémoch v znení zákona è. 241/2001 Z. z.
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štátu iba so súhlasom príslušného úradu toho zmluvného štátu, ktorý informáciu poskytol.
§ 11
Náklady súvisiace s poskytovaním
pomoci

nutie pomoci pri vymáhaní poh¾adávky vrátane požadovaných dokladov príslušnému úradu zmluvného
štátu predložili v úradnom jazyku tohto štátu. Túto
povinnos• ministerstvo nemá, ak príslušný úrad
zmluvného štátu preklad odmietne.
§ 12

(1) Náklady vynaložené v súvislosti s poskytnutím
pomoci sa voèi príslušnému zmluvnému štátu neuplatòujú, ak je zabezpeèená vzájomnos•.
(2) Slovenská republika zastúpená ministerstvom
uhradí štátu, ktorý požiada o pomoc pri vymáhaní
poh¾adávky, náklady spojené s neoprávneným vymáhaním poh¾adávky, ak ich zavinila.
(3) Ministerstvo zabezpeèí, aby sa žiadosti o poskyt-
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Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2003
s výnimkou § 1 písm. b) a § 9 ods. 3, ktoré nadobudnú
úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoloèenstvám a k Európskej únii.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

