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Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 104/2004 Z. z. o spot reb nej dani z vína
v zne ní zá ko na č. 556/2004 Z. z. 

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 104/2004 Z. z. o spot reb nej dani z vína
v zne ní zá ko na č. 556/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak -
to:

1. V § 7 ods. 2 písm. g) sa slo vá „§ 13 ods. 2“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 31a ods. 2“.

2. V § 7 ods. 2 písm. h) sa slo vá „§ 13 ods. 2“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 31a ods. 2“.

3. § 13 sa vy púš �a vrá ta ne po zná mok pod čia rou
k od ka zom 11 a 12.

4. V § 17 ods. 2 písm. e) sa za slo vá „od se ku 4
písm. c)“ vkla da jú slo vá „pr vom bode“.

5. V § 17 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že spĺ ňa pod mien ky

pod ¾a od se ku 4 písm. c) dru hé ho bodu.“.

6. V § 18 ods. 7 sa v úvod nej vete slo vo „pod nik“ na -
hrá dza slo va mi „pre vádz ko va te¾ pod ni ku“.

7. V § 19 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi c) a d), kto ré
zne jú:

„c) z jed né ho uží va te¾ ské ho pod ni ku do dru hé ho uží va -
te¾ ské ho pod ni ku v prí pa de ukon če nia čin nos ti  po -
d¾a § 8 ods. 13,

d) me dzi pre vádz kar ňa mi tej is tej práv nic kej oso by ale -
bo fy zic kej oso by, kto rá je uží va te¾ ským pod ni kom.“.

8. V § 19 od sek 7 znie:
„(7) Zlo že nú zá bez pe ku na daň pod ¾a od se ku 3 col ný

úrad na po žia da nie vrá ti, ak pre vza tie vína po tvr dí col -
ný úrad prí jem cu (od be ra te ¾a).“.

9. V § 20 ods. 6 po sled nej vete sa slo vá „ukon če nie
pre pra vy“ na hrá dza jú slo va mi „pre vza tie vína“.

10. V § 23 ods. 4 sa slo vá „po tvr dzu jú ce ho ukon če nie
pre pra vy“ na hrá dza jú slo va mi „po tvr de nú prí jem com
(od be ra te ¾om) a správ com dane prí jem cu (od be ra te ¾a)“.

11. Za § 31 sa vkla da jú § 31a a 31b, kto ré vrá ta ne nad -
pi su zne jú:

„Oso bit  ná úpra va pre daja v ína
oslo bo de né ho od dane oso bám iných štá tov,

kto ré po ž í  va jú vý sa dy a imu ni ty pod ¾a
me dzi  ná rod ných zmlúv

§ 31a

(1) Od dane je oslo bo de né víno pre dá va né v da ňo vom

skla de na pre daj vína oslo bo de né ho od dane oso bám
iných štá tov, kto ré po ží va jú vý sa dy a imu ni ty pod ¾a
me dzi ná rod nej zmlu vy, a to vý luč ne oso bám iných štá -
tov, kto ré po ží va jú vý sa dy a imu ni ty pod ¾a me dzi ná rod -
nej zmluvy26a) (ïa lej len „za hra nič ný zá stup ca“).

(2) Na úče ly toh to zá ko na za hra nič ným zá stup com je
a) dip lo ma tic ká mi sia a kon zu lár ny úrad so síd lom na

úze mí Slo ven skej re pub li ky s vý nim kou kon zu lár ne -
ho úra du ve de né ho ho no rár nym kon zu lom, 

b) me dzi ná rod ná or ga ni zá cia a jej ob last ná úra dov ňa
(ïa lej len „me dzi ná rod ná or ga ni zá cia“) so síd lom na
úze mí Slo ven skej re pub li ky, kto rá je zria de ná pod ¾a
me dzi ná rod nej zmlu vy,26a)

c) dip lo ma tic ký zá stup ca mi sie, kto rý nie je ob ča nom
Slo ven skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí
Slo ven skej re pub li ky,

d) kon zu lár ny úrad ník, kto rý nie je ob ča nom Slo ven -
skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky, s vý nim kou ho no rár ne ho kon zu lár -
ne ho úrad ní ka,

e) člen ad mi nis tra tív ne ho per so ná lu a tech nic ké ho
per so ná lu mi sie, kto rý nie je ob ča nom Slo ven skej re -
pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky,

f) kon zu lár ny za mest na nec, kto rý nie je ob ča nom Slo -
ven skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, s vý nim kou za mest nan ca kon zu -
lár ne ho úra du ve de né ho ho no rár nym kon zu lom, 

g) úrad ník me dzi ná rod nej or ga ni zá cie, kto rý nie je ob -
ča nom Slo ven skej re pub li ky, nemá tr va lý po byt na
úze mí Slo ven skej re pub li ky a je tr va le pri de le ný na
vý kon úrad ných funk cií v Slo ven skej re pub li ke. 

(3) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
usku toč ňo va� pre daj vína oslo bo de né ho od dane za -
hra nič ným zá stup com, musí pí som ne po žia da� col ný
úrad o re gis trá ciu a o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du na pre daj vína oslo bo de né ho od 
dane za hra nič ným zá stup com (ïa lej len „da ňo vý sklad
pre za hra nič ných zá stup cov“). Usta no ve nie § 16 ods. 3
sa v tom to prí pa de ne po u ži je. Na žia dos� o re gis trá ciu
a vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov a na toto po vo le nie sa
po u ži je § 17 pri me ra ne; col ný úrad, kto rý vy dal po vo -
le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra -
nič ných zá stup cov, bez od klad ne ozná mi túto sku toč -
nos� Col né mu úra du Bra ti sla va. Ak práv nic ká oso ba
ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la o vy da nie po vo le nia na 
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26) mož no vy da�
jed no po vo le nie pre všet ky to va ry pod lie ha jú ce  spo -
trebným da niam pod ¾a oso bit né ho predpisu26) s vý nim -
kou mi ne rál nych ole jov.

(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se ku 3
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je po vin ná pred vy da ním po vo le nia na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov zlo ži� zá -
bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na pred po -
kla da né prie mer né me sač né množ stvo pred a né ho vína.
Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la
o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su,26) je po vin ná zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke
dane pri pa da jú cej na prie mer né me sač né množ stvo
pred a ných to va rov uve de ných v po vo le ní na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov. Na
zlo že nie zá bez pe ky na daň sa po u ži je § 18 pri me ra ne.

(5) Col ný úrad môže v po vo le ní na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov uvies�
prevádzkovo-technické pod mien ky pre vádz ko va nia ta -
ké ho skla du. 

(6) Pre pra va vína práv nic kej oso be ale bo fy zic kej oso -
be, kto rej col ný úrad vy dal po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov (ïa lej len
„pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov“), sa usku toč ňu je v po za sta ve ní dane so sprie -
vod ným do ku men tom; na pos tup pri pre pra ve vína v po -
za sta ve ní dane sa po u ži jú § 19 a 20 pri me ra ne.

(7) Za hra nič ný zá stup ca, kto rý chce na ku po va� víno 
oslo bo de né od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov, je po vin ný po žia da� Mi nis ter stvo za -
hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o vy da nie po tvr -
de nia o pos ta ve ní za hra nič né ho zá stup cu pod ¾a
od se ku 2 a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti pod ¾a od -
se ku 14. Ak sa zme nia úda je uve de né v po tvr de ní Mi -
nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky,
Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky
ozná mi bez od klad ne tie to sku toč nos ti Col né mu úra du 
Bra ti sla va. Vzor po tvr de nia Mi nis ter stva za hra nič -
ných vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič -
né ho zá stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti je
uve de ný v prí lo he č. 2.

(8) Víno oslo bo de né od dane mož no pre da� v da ňo -
vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov vý luč ne za hra -
nič ným zá stup com, a to len na zá kla de po vo le nia na
ná kup vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de
pre za hra nič ných zá stup cov. Za hra nič ný zá stup ca
musí pí som ne po žia da� Col ný úrad Bra ti sla va o vy da -
nie po vo le nia na ná kup vína oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov. K žia -
dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup vína oslo bo de né ho
od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
žia da te¾ pri lo ží po tvr de nie pod ¾a od se ku 7. 

(9) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov do 15 dní odo dňa po da nia žia -
dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup vína oslo bo de né ho 
od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov, v kto rom uve die iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a,
jeho pos ta ve nie pod ¾a od se ku 2 a roč ný li mit na ná kup 
vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov, a to v roz sa hu pod ¾a od se kov
12 a 13. Prí lo hou po vo le nia na ná kup vína oslo bo de -
né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov je od pi so vý list, kto rý sa vy dá va na jed not li vé

ka len dár ne roky. Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká
oso ba už po žia da la o vy da nie po vo le nia na ná kup vína
oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26) mož no
vy da� jed no po vo le nie pre všet ky to va ry pod lie ha jú ce
spot reb ným da niam pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26)
prí lo hou kto ré ho sú od pi so vé lis ty pre jed not li vé pred -
me ty spot reb nej dane pod ¾a oso bit né ho pred pi su.26)
Ak sa zme nia sku toč nos ti a úda je pod ¾a od se ku 7, Col -
ný úrad Bra ti sla va s pri hliad nu tím na roz sah a zá važ -
nos� zmien do pl ní pô vod né po vo le nie na ná kup vína
oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov ale bo vydá nové po vo le nie na ná kup
vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov. Ak za hra nič né mu zá stup co vi
za nik ne ná rok na ku po va� víno oslo bo de né od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov, je po -
vin ný naj ne skôr do 15 dní odo dňa zá ni ku toh to ná ro -
ku odo vzda� Col né mu úra du Bra ti sla va po vo le nie na
ná kup vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de
pre za hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé ho lis tu.

(10) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé ho lis tu
v dvoch vy ho to ve niach; jed no vy ho to ve nie pre Col ný
úrad Bra ti sla va a jed no vy ho to ve nie pre za hra nič né ho
zá stup cu. Col ný úrad Bra ti sla va v od pi so vom lis te
uve die roč ný li mit na ná kup vína oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov,
a to v roz sa hu pod ¾a od se kov 12 a 13, ale bo jeho po -
mer nú čas� pri slú cha jú cu dĺž ke ob do bia zos tá va jú ce -
ho do kon ca ka len dár ne ho roka v prí pa de, ak oso ba
iné ho štá tu zís ka pos ta ve nie za hra nič né ho zá stup cu
v prie be hu ka len dár ne ho roka. Pri vý po čte po mer nej
čas ti roč né ho li mi tu sa zoh ¾ad ňu je po čet zos tá va jú -
cich ka len dár nych me sia cov do kon ca ka len dár ne ho
roka vrá ta ne za ča tých ka len dár nych me sia cov. Ne vy -
čer pa ný li mit ale bo jeho čas� je ne pre nos ná do na sle -
du jú ce ho ka len dár ne ho roka. Za hra nič ný zá stup ca
odo vzdá Col né mu úra du Bra ti sla va od pi so vý list pre
prí sluš ný ka len dár ny rok do 31. ja nu ára na sle du jú ce -
ho ka len dár ne ho roka. Col ný úrad Bra ti sla va vydá od -
pi so vý list raz roč ne na na sle du jú ci ka len dár ny rok na
zá kla de žia dos ti za hra nič né ho zá stup cu.

(11) Za hra nič ný zá stup ca je po vin ný pri kaž dom ná -
ku pe vína v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov pred lo ži� po vo le nie na ná kup vína oslo bo de né ho
od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov a od pi so vý list. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du
pre za hra nič ných zá stup cov za zna me ná v od pi so vom
lis te množ stvo za kú pe né ho vína v lit roch a po ne chá si
kó piu po vo le nia na ná kup vína oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov a kó piu 
od pi so vé ho lis tu.

(12) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2
písm. a) a b) môže na kú pi� za ka len dár ny rok víno naj -
viac v množ stve 2 000 lit rov vína. Do li mi tu sa ne za po -
čí ta va ti ché víno.

(13) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2
písm. c) až g) môže na kú pi� na osob nú spot re bu za ka -
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len dár ny rok víno naj viac v množ stve 500 lit rov vína.
Do li mi tu sa ne za po čí ta va ti ché víno.

(14) Po vo le nie na ná kup vína oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov vydá
Col ný úrad Bra ti sla va v roz sa hu pod ¾a od se kov 12 a 13
len za hra nič ným zá stup com tých štá tov, kto ré pos ky -
tu jú ob dob né zvý hod ne nie ale bo vra ca jú daň ob ča nom
Slo ven skej re pub li ky, ak po ží va jú vý sa dy a imu ni ty
pod ¾a me dzi ná rod nej zmluvy26a) (ïa lej len „slo ven ský
zá stup ca“). Vzá jom nos� sa ne vz�a hu je na me dzi ná rod -
né or ga ni zá cie a ich úrad ní kov.

(15) Ak iný štát ne po sky tu je ob dob né zvý hod ne nie
ale bo ne vra cia daň slo ven ským zá stup com pod ¾a od se -
ku 14, ne pri zná sa za hra nič ným zá stup com toh to štá tu 
oslo bo de nie od dane. 

(16) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du, kto ré mu bolo
vy da né po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pod ¾a § 17 a kto rý chce pre dá va� víno oslo bo de né od
dane za hra nič ným zá stup com, musí pí som ne po žia da�
col ný úrad o do pl ne nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da -
ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du pre za hra nič ných zá stup cov. V žia dos ti o do pl ne -
nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po -
vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra -
nič ných zá stup cov žia da te¾ uve die úda je pod ¾a § 17
ods. 1. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du je po vin ný pred
do pl ne ním po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre
za hra nič ných zá stup cov zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš -
ke dane pri pa da jú cej na pred po kla da né prie mer né me -
sač né množ stvo pred a né ho vína v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov. Zlo že nie zá bez pe ky na daň na
víno pred a né v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov sa ne vy ža du je, ak zá bez pe ka na daň pod ¾a § 18
ods. 1 je zlo že ná v ta kej výš ke, že po krý va i zá bez pe ku na 
daň na víno, kto ré sa má pre da� v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov. 

(17) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti
a úda je pod ¾a od se ku 16 a § 31b ods. 1 a do pl ní po vo le -
nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov do 30 dní odo dňa po da nia žia dos ti; col ný
úrad, kto rý do pl nil po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -
vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du pre za hra nič ných zá stup cov, bez od klad ne
ozná mi  túto sku toč nos� Col né mu úra du Bra ti sla va.
Ak žia da te¾ v tej to le ho te ne pre u ká že spl ne nie všet kých 
pod mie nok, col ný úrad ho vy zve, aby uve de né  nedo -
statky od strá nil, a do pl ní po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -
vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov do 15 dní odo
dňa od strá ne nia ne dos tat kov. 

(18) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov môže do dá va� slo ven ské mu zá stup co vi 
pod ¾a od se ku 14 víno v po za sta ve ní dane so sprie vod -
ným do ku men tom a osved če ním o oslo bo de ní od  spo -
trebnej dane,10) kto ré vy dal hos ti te¾ ský štát. Na ta kú
pre pra vu vína sa zá bez pe ka na daň ne vy ža du je.

§ 31b

(1) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov môže pre dá va� víno oslo bo de né od
dane vý luč ne za hra nič ným zá stup com, kto rým Col ný
úrad Bra ti sla va vy dal po vo le nie na ná kup vína oslo bo -
de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra -
nič ných zá stup cov je po vin ný vies� evi den ciu kó pií po -
vo le ní na ná kup vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov a kó pií od pi so vých
lis tov a za bez pe či�
a) skla do va nie a pre daj vína oslo bo de né ho od dane za -

hra nič ným zá stup com vý luč ne v da ňo vom skla de
pre za hra nič ných zá stup cov,

b) ve de nie evi den cie, v kto rej uve die naj mä
1. množ stvo pri ja té ho vína v lit roch čle ne né na ti ché

víno, šu mi vé víno a me dzi pro duk ty, 
2. množ stvo pred a né ho vína v lit roch čle ne né pod ¾a

za hra nič ných zá stup cov a množ stvo pred a né ho
vína v lit roch od za čiat ku ka len dár ne ho roka
v čle ne ní na ti ché víno, šu mi vé víno a me dzi pro -
duk ty,

3. stav zá sob vína v lit roch čle ne né na ti ché víno, šu -
mi vé víno a me dzi pro duk ty.

(2) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov je po vin ný ozná mi� Col né mu úra du
Bra ti sla va naj ne skôr do 15. dňa ka len dár ne ho me sia ca 
pod ¾a za hra nič ných zá stup cov 
a) množ stvo pred a né ho vína v lit roch, ok rem ti ché ho

vína, za pred chá dza jú ci ka len dár ny me siac a
b) cel ko vé množ stvo pred a né ho vína v lit roch, ok rem ti -

ché ho vína, od za čiat ku ka len dár ne ho roka do kon -
ca pred chá dza jú ce ho ka len dár ne ho me sia ca.

(3) Na ve de nie evi den cie pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa
vz�a hu je § 33 ods. 4 rov na ko a § 33 ods. 2 a 3 pri me ra -
ne.

(4) Na zá nik po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du pre za hra nič ných zá stup cov sa po u ži je § 17
ods. 7 až 11 pri me ra ne.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 26a znie:
„26a) Na prí klad vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 157/1964

Zb. o Vie den skom do ho vo re o dip lo ma tic kých sty koch, vy -
hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 32/1969 Zb. o Vie den -
skom do ho vo re o kon zu lár nych sty koch, vy hláš ka mi nis tra
za hra nič ných vecí č. 40/1987 Zb. o Do ho vo re o oso bit ných
mi siách, vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 21/1968
Zb. o Do ho vo re o vý sa dách a imu ni tách me dzi ná rod ných od -
bor ných or ga ni zá cií.“.

12. V § 33 od sek 3 znie:
„(3) Vy da nie vína oslo bo de né ho od dane musí by� do -

lo že né
a) od ber ným po u ka zom od be ra te ¾a, ak sa vy dá va víno

oslo bo de né od dane pod ¾a § 7 ods. 1,
b) kó piou po vo le nia na ná kup vína oslo bo de né ho od

dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
a kó piou od pi so vé ho lis tu, ak sa vy dá va víno oslo bo -
de né od dane pod ¾a § 31a.“.

13. V § 38 ods. 5 sa za slo vá „da ňo vých spl no moc nen -
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cov“ vkla dá čiar ka a slo vá „pre vádz ko va te ¾ov da ňo vých
skla dov pre za hra nič ných zá stup cov“.

14. V § 39 ods. 1 sa za slo vá „evi den ciu spl no moc nen -
cov pre zá siel ko vý ob chod“ vkla dá čiar ka a slo vá „pre -
vádz ko va te ¾ov da ňo vých skla dov pre za hra nič ných zá -
stup cov“. 

15. V § 39 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi g) a h), kto ré
zne jú:

„g) iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a tran zit né ho da -
ňo vé ho skla du,

h) iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov.“.

16. § 39 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Col ný úrad Bra ti sla va je po vin ný vies� cen trál nu

elek tro nic kú da ta bá zu vy da ných po vo le ní na ná kup
vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov, kto rá ob sa hu je naj mä 
a) iden ti fi kač né úda je za hra nič ných zá stup cov,
b) li mi ty pod ¾a § 31a ods. 12 a 13 vrá ta ne zos tá va jú cich 

čas tí tých to li mi tov, 
c) dá tum vy da nia po vo le nia na ná kup vína oslo bo de -

né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov a

d) dá tum zru še nia po vo le nia na ná kup vína oslo bo de -
né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov.“.

17. § 40 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Col ný úrad ulo ží po ku tu pre vádz ko va te ¾o vi da -

ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov, ak pred al
za hra nič né mu zá stup co vi víno oslo bo de né od dane nad 
li mit pod ¾a § 31a ods. 12 a 13 ale bo pred al víno oslo bo -
de né od dane oso be, kto rej ne bo lo vy da né po vo le nie na
ná kup vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de
pre za hra nič ných zá stup cov, a to vo výš ke dane pri pa -
da jú cej na množ stvo tak to pred a né ho vína, naj me nej
však 100 000 Sk.“.

18. Za § 43a sa vkla dá § 43b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 43b

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám účin ným
od 1. ja nu ára 2005

(1) Za hra nič ný zá stup ca môže po žia da� o vrá te nie
dane pod ¾a § 13 ods. 7 a 8 zá ko na v zne ní účin nom
k 31. de cem bru 2004 naj ne skôr do 25. ja nu ára 2005,
inak mož nos� vrá te nia dane za ni ká. Na vrá te nie dane
sa uplat ní usta no ve nie § 13 ods. 10 zá ko na v zne ní
účin nom k 31. de cem bru 2004.

(2) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
od 1. ja nu ára 2005 pre vádz ko va� da ňo vý sklad pre za -
hra nič ných zá stup cov pod ¾a zá ko na v zne ní účin nom
od 1. ja nu ára 2005, je po vin ná pí som ne po žia da� col ný
úrad o re gis trá ciu a o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov,
pri čom žia dos� o re gis trá ciu a vy da nie toh to po vo le nia
musí poda� col né mu úra du naj ne skôr do 15. de cem bra
2004. Na žia dos� o re gis trá ciu a vy da nie po vo le nia na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov a na toto po vo le nie sa po u ži je § 17 pri me ra ne.

(3) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a pod ¾a od se ku 2
sku toč nos ti a úda je pod ¾a od se kov 2 a 12 a vydá žia da -
te ¾o vi po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pre za hra nič ných zá stup cov do de sia ticjch dní odo dňa
po da nia žia dos ti; col ný úrad, kto rý vy dal po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov, bez od klad ne ozná mi túto sku toč nos� Col né -
mu úra du Bra ti sla va. Ak žia da te¾ v tej to le ho te ne pre u -
ká že spl ne nie všet kých pod mie nok, col ný úrad vy zve
žia da te ¾a, aby uve de né ne dos tat ky od strá nil, a vydá
po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov do pia tich dní odo dňa od strá ne -
nia ne dos tat kov.

(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se ku 2
je po vin ná pred vy da ním po vo le nia na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov zlo ži� zá -
bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na pred po -
kla da né prie mer né me sač né množ stvo pred a né ho vína.
Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la
o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su,26) je po vin ná zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke
dane pri pa da jú cej na prie mer né me sač né množ stvo
pred a ných to va rov uve de ných v po vo le ní na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov. Na
zlo že nie zá bez pe ky na daň sa po u ži je § 18 pri me ra ne. 

(5) Za hra nič ný zá stup ca, kto rý chce od 1. ja nu ára
2005 na ku po va� víno oslo bo de né od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a zá ko na
v zne ní účin nom od 1. ja nu ára 2005, je po vin ný naj ne -
skôr do 10. de cem bra 2004 po žia da� Mi nis ter stvo za -
hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o vy da nie po tvr -
de nia o pos ta ve ní za hra nič né ho zá stup cu pod ¾a
§ 31a ods. 2 a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti pod ¾a
§ 31a ods. 14. Vzor po tvr de nia Mi nis ter stva za hra nič -
ných vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né -
ho zá stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti je uve -
de ný v prí lo he č. 2.

(6) Za hra nič ný zá stup ca pod ¾a od se ku 5 musí pí som -
ne po žia da� Col ný úrad Bra ti sla va o vy da nie po vo le nia
na ná kup vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla -
de pre za hra nič ných zá stup cov, pri čom žia dos� o vy da -
nie po vo le nia na ná kup vína oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov musí
poda� Col né mu úra du Bra ti sla va naj ne skôr do 20. de -
cem bra 2004. K žia dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup
vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov žia da te¾ pri lo ží po tvr de nie pod ¾a
od se ku 5. 

(7) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov do de sia tich dní odo dňa po da -
nia žia dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup vína oslo bo -
de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov, v kto rom uve die iden ti fi kač né úda je žia da -
te ¾a, jeho pos ta ve nie pod ¾a § 31a ods. 2, spl ne nie pod -
mien ky pod ¾a § 31a ods. 14 a roč ný li mit na ná kup vína
oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov, a to v roz sa hu pod ¾a § 31a ods. 12 a 13. 
Prí lo hou po vo le nia na ná kup vína oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov je
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od pi so vý list na rok 2005. Ak práv nic ká oso ba ale bo fy -
zic ká oso ba už po žia da la o vy da nie po vo le nia na ná kup
vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26)
mož no vy da� jed no po vo le nie pre všet ky to va ry pod -
lie ha jú ce spot reb ným da niam pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,26) prí lo hou kto ré ho sú od pi so vé lis ty pre
jed not li vé pred me ty spot reb nej dane pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.26)

(8) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
vína oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé ho lis tu
v dvoch vy ho to ve niach; jed no vy ho to ve nie pre Col ný
úrad Bra ti sla va a jed no vy ho to ve nie pre za hra nič né -
ho zá stup cu. Col ný úrad Bra ti sla va v od pi so vom lis -
te uve die roč ný li mit na ná kup vína oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
v roz sa hu pod ¾a § 31a ods. 12 a 13.

(9) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du, kto ré mu bolo 
vy da né po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pod ¾a § 17 a kto rý chce od 1. ja nu ára 2005 pre dá -
va� víno oslo bo de né od dane za hra nič ným zá stup -
com, musí pí som ne po žia da� col ný úrad o do pl ne nie
po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po -
vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov pod ¾a zá ko na v zne ní účin -
nom od 1. ja nu ára 2005. V žia dos ti o do pl ne nie
po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po -
vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov žia da te¾ uve die úda je pod ¾a
§ 17 ods. 1, pri čom žia dos� o do pl ne nie toh to po vo le -
nia musí poda� col né mu úra du naj ne skôr do 15. de -
cem bra 2004. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du je
po vin ný pred do pl ne ním po vo le nia na pre vádz ko va -
nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie

da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov zlo ži�
zá bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na
pred po kla da né prie mer né me sač né množ stvo pred a -
né ho vína v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov. Zlo že nie zá bez pe ky na daň na víno pred a né
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov sa ne -
vy ža du je, ak zá bez pe ka na daň pod ¾a § 18 ods. 1 je
zlo že ná v ta kej výš ke, že po krý va i zá bez pe ku na daň
na víno, kto ré sa má pre da� v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov. 

(10) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti
a úda je pod ¾a od se kov 9 a 12 a do pl ní po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre -
vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov do de sia tich dní odo dňa po da nia žia dos ti;
col ný úrad, kto rý do pl nil po vo le nie na pre vádz ko va -
nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov, bez -
od klad ne ozná mi túto sku toč nos� Col né mu úra du
Bra ti sla va. Ak žia da te¾ v tej to le ho te ne pre u ká že spl -
ne nie všet kých pod mie nok, col ný úrad vy zve žia da te -
¾a, aby uve de né ne dos tat ky od strá nil, a do pl ní po vo -
le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie 
na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov do pia tich dní odo dňa od strá ne nia
ne dos tat kov. 

(11) Col ný úrad môže v po vo le ní na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov uvies�
prevádzkovo-technické pod mien ky pre vádz ko va nia
ta ké ho skla du.

(12) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá
chce pre vádz ko va� da ňo vý sklad pre za hra nič ných
zá stup cov, je po vin ná za bez pe či� skla do va nie a pre -
daj vína oslo bo de né ho od dane za hra nič ným zá stup -
com v da ňo vom skla de ur če nom vý luč ne na pre daj
pre za hra nič ných zá stup cov.“.
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V ZOR

Po tvr de nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né ho
zá stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti (ïa lej len „po tvr de nie“) pod ¾a § 31a ods. 7

zá ko na č. 104/2004 Z. z. o spot reb nej dani z vína v zne ní zá ko na č. 629/2004 Z. z. 

Za hra nič ný zá stup ca (meno a priez vis ko)

Vy sie la jú ci štát

                                               

Pos ta ve nie za hra nič né ho zá stup cu
ę dip lo ma tic ká mi sia, kon zu lár ny úrad, me dzi ná rod ná 

or ga ni zá cia
ę ve dú ci mi sie, kon zu lár ne ho úra du, me dzi ná rod nej 

or ga ni zá cie
ę dip lo ma tic ký zá stup ca
ę kon zu lár ny úrad ník
ę člen ad mi nis tra tív ne ho a tech nic ké ho per so ná lu
ę kon zu lár ny za mest na nec
ę úrad ník me dzi ná rod nej or ga ni zá cie

(Vy zna čí sa X)

Ad re sa síd la (byd li ska)

Čís lo te le fó nu Čís lo faxu

Pod pis za hra nič né ho zá stup cu Pod pis ve dú ce ho mi sie, od tla čok pe čiat ky

                                                                                                                     „Prí lo ha č. 2
                                                                                                                                                                                      k zá ko nu č. 104/2004 Z. z.
                                                                                                             v zne ní zá ko na č. 629/2004 Z. z.  

Po tvr de nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „MZV SR“)

Dĺžka pobytu zahraničného zástupcu:

Spl ne nie pod mien ky vzá jom nos ti:

Ukon če nie po by tu na úze mí Slovenskej republiky: 

Iná zme na MZV SR:

Dá tum:                                                    Pod pis:                                           Od tla čok pe čiat ky MZV SR:

19. Prí lo ha č. 2 znie:

“.



Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004
s vý nim kou čl. I bo dov 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
a 19, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gašparovič v. r. 

Pavol Hrušovský v. r. 

Mikuláš Dzurinda v. r.
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630

Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004, 

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 107/2004 Z. z. o spot reb nej dani z piva v zne ní zá ko na
č. 556/2004 Z. z. 

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 107/2004 Z. z. o spot reb nej dani z piva
v zne ní zá ko na č. 556/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak -
to:

1. V § 8 ods. 2 písm. g) sa slo vá „§ 14 ods. 2“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 32a ods. 2“.

2. V § 8 ods. 2 písm. h) sa slo vá „§ 14 ods. 2“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 32a ods. 2“.

3. § 14 sa vy púš �a vrá ta ne po zná mok pod čia rou
k od ka zom 12 a 13.

4. V § 18 ods. 2 písm. e) sa za slo vá „od se ku 4 písm.
c)“ vkla da jú slo vá „v pr vom bode“.

5. § 18 ods. 2 sa do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že spĺ ňa pod mien ky

pod ¾a od se ku 4 písm. c) dru hé ho bodu.“.

6. V § 19 ods. 7 v úvod nej vete sa slo vo „pod nik“ na -
hrá dza slo va mi „pre vádz ko va te¾ pod ni ku“.

7. V § 20 od sek 2 znie: 
„(2) Pivo oslo bo de né od dane pod ¾a § 8 ods. 1 je mož né 

pre pra vo va� na da ňo vom úze mí len 
a) z da ňo vé ho skla du do uží va te¾ ské ho pod ni ku, 
b)  z jed né ho uží va te¾ ské ho pod ni ku do dru hé ho uží va -

te¾ ské ho pod ni ku v prí pa de ukon če nia čin nos ti  po -
d¾a § 9 ods. 13.“.

8. V § 20 od sek 7 znie:
„(7) Zlo že nú zá bez pe ku na daň pod ¾a od se ku 3 col ný

úrad na po žia da nie vrá ti, ak pre vza tie piva po tvr dí
správ ca dane prí jem cu (od be ra te ¾a).“. 

9. V § 21 ods. 6 v po sled nej vete sa slo vá „ukon če nie
pre pra vy“ na hrá dza jú slo va mi „pre vza tie piva“.

10. V § 24 ods. 4 sa slo vá „po tvr dzu jú ce ho ukon če nie
pre pra vy“ na hrá dza jú slo va mi „po tvr de nú prí jem com
(od be ra te ¾om) a správ com dane prí jem cu (od be ra te ¾a)“.

11. Za § 32 sa vkla da jú § 32a a 32b, kto ré vrá ta ne nad -
pi su zne jú:

„Oso bit  ná úpra va pre daja piva
oslo bo de né ho od dane oso bám iných štá tov,

kto ré po ž í  va jú vý sa dy a imu ni  ty
pod ¾a me dzi  ná rod ných zmlúv

§ 32a

(1) Od dane je oslo bo de né pivo pre dá va né v da ňo vom

skla de na pre daj piva oslo bo de né ho od dane oso bám
iných štá tov, kto ré po ží va jú vý sa dy a imu ni ty pod ¾a
me dzi ná rod nej zmlu vy, a to vý luč ne oso bám iných štá -
tov, kto ré po ží va jú vý sa dy a imu ni ty pod ¾a me dzi ná rod -
nej zmluvy26a) (ïa lej len „za hra nič ný zá stup ca“).

(2) Na úče ly toh to zá ko na za hra nič ným zá stup com je
a) dip lo ma tic ká mi sia a kon zu lár ny úrad so síd lom na

úze mí Slo ven skej re pub li ky s vý nim kou kon zu lár ne -
ho úra du ve de né ho ho no rár nym kon zu lom, 

b) me dzi ná rod ná or ga ni zá cia a jej ob last ná úra dov ňa
(ïa lej len „me dzi ná rod ná or ga ni zá cia“) so síd lom na
úze mí Slo ven skej re pub li ky, kto rá je zria de ná pod ¾a
me dzi ná rod nej zmlu vy,26a)

c) dip lo ma tic ký zá stup ca mi sie, kto rý nie je ob ča nom
Slo ven skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí
Slo ven skej re pub li ky,

d) kon zu lár ny úrad ník, kto rý nie je ob ča nom Slo ven -
skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky, s vý nim kou ho no rár ne ho kon zu lár -
ne ho úrad ní ka,

e) člen ad mi nis tra tív ne ho per so ná lu a tech nic ké ho
per so ná lu mi sie, kto rý nie je ob ča nom Slo ven skej re -
pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky,

f) kon zu lár ny za mest na nec, kto rý nie je ob ča nom Slo -
ven skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, s vý nim kou za mest nan ca kon zu -
lár ne ho úra du ve de né ho ho no rár nym kon zu lom, 

g) úrad ník me dzi ná rod nej or ga ni zá cie, kto rý nie je ob -
ča nom Slo ven skej re pub li ky, nemá tr va lý po byt na
úze mí Slo ven skej re pub li ky a je tr va le pri de le ný na
vý kon úrad ných funk cií v Slo ven skej re pub li ke. 

(3) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
usku toč ňo va� pre daj piva oslo bo de né ho od dane za -
hra nič ným zá stup com, musí pí som ne po žia da� col ný
úrad o re gis trá ciu a o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du na pre daj piva oslo bo de né ho od 
dane za hra nič ným zá stup com (ïa lej len „da ňo vý sklad
pre za hra nič ných zá stup cov“). Usta no ve nie § 17 ods. 3
sa v tom to prí pa de ne po u ži je. Na žia dos� o re gis trá ciu
a vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov a na toto po vo le nie sa
po u ži je § 18 pri me ra ne; col ný úrad, kto rý vy dal po vo le -
nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov, ozná mi bez od klad ne túto sku toč nos�
Col né mu úra du Bra ti sla va. Ak práv nic ká oso ba ale bo
fy zic ká oso ba už po žia da la o vy da nie po vo le nia na pre -
vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26) mož no vy da�
jed no po vo le nie pre všet ky to va ry pod lie ha jú ce  spo -
trebným da niam pod ¾a oso bit né ho predpisu26) s vý nim -
kou mi ne rál nych ole jov.

(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se -
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ku 3 je po vin ná pred vy da ním po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov
zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na
prie mer né me sač né množ stvo pred a né ho piva. Ak
práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la o vy -
da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,26) je po vin ná zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane
pri pa da jú cej na pred po kla da né prie mer né me sač né
množ stvo pred a ných to va rov uve de ných v po vo le ní na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov. Na zlo že nie zá bez pe ky na daň sa po u ži je § 19
pri me ra ne. 

(5) Col ný úrad môže v po vo le ní na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov uvies�
prevádzkovo-technické pod mien ky pre vádz ko va nia ta -
ké ho to skla du. 

(6) Pre pra va piva práv nic kej oso be ale bo fy zic kej oso -
be, kto rej col ný úrad vy dal po vo le nie na pre vádz ko va -
nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov (ïa -
lej len „pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre
za hra nič ných zá stup cov“), sa usku toč ňu je v po za sta -
ve ní dane so sprie vod ným do ku men tom; na pos tup pri
pre pra ve piva v po za sta ve ní dane sa po u ži jú § 20 a 21
pri me ra ne.

(7) Za hra nič ný zá stup ca, kto rý chce na ku po va� pivo
oslo bo de né od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov, je po vin ný po žia da� Mi nis ter stvo za -
hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o vy da nie po tvr -
de nia o pos ta ve ní za hra nič né ho zá stup cu pod ¾a
od se ku 2 a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti pod ¾a od -
se ku 15. Ak sa zme nia úda je uve de né v po tvr de ní Mi -
nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky, Mi -
nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky
ozná mi bez od klad ne tie to sku toč nos ti Col né mu úra du
Bra ti sla va. Vzor po tvr de nia Mi nis ter stva za hra nič ných 
vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né ho zá -
stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti je uve de ný
v prí lo he č. 2.

(8) Pivo oslo bo de né od dane mož no pre da� v da ňo vom 
skla de pre za hra nič ných zá stup cov vý luč ne za hra nič -
ným zá stup com, a to len na zá kla de po vo le nia na ná -
kup piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov. Za hra nič ný zá stup ca musí
pí som ne po žia da� Col ný úrad Bra ti sla va o vy da nie po -
vo le nia na ná kup piva oslo bo de né ho od dane v da ňo -
vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov. K žia dos ti
o vy da nie po vo le nia na ná kup piva oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
žia da te¾ pri lo ží po tvr de nie pod ¾a od se ku 7. 

(9) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov do 15 dní odo dňa po da nia žia -
dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup piva oslo bo de né ho 
od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov, v kto rom uve die iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a,
jeho pos ta ve nie pod ¾a od se ku 2 a roč ný li mit na ná kup 
piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov, a to v roz sa hu pod ¾a od se kov
12 až 14. Prí lo hou po vo le nia na ná kup piva oslo bo de -

né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov je od pi so vý list, kto rý sa vy dá va pre jed not li vé
ka len dár ne roky. Ak sa zme nia sku toč nos ti a úda je
pod ¾a od se ku 7, Col ný úrad Bra ti sla va s pri hliad nu -
tím na roz sah a zá važ nos� zmien do pl ní pô vod né po vo -
le nie na ná kup piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov ale bo vydá nové
po vo le nie na ná kup piva oslo bo de né ho od dane v da -
ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov. Ak práv -
nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la o vy da -
nie po vo le nia na ná kup piva oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,26) mož no vy da� jed no po vo le nie
pre všet ky to va ry pod lie ha jú ce spot reb ným da niam
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26) kto ré ho prí lo hou sú od -
pi so vé lis ty pre jed not li vé pred me ty spot reb nej dane
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.26) Ak za hra nič né mu zá -
stup co vi za nik ne ná rok na ku po va� pivo oslo bo de né od 
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov,
je po vin ný naj ne skôr do 15 dní odo dňa zá ni ku toh to
ná ro ku odo vzda� Col né mu úra du Bra ti sla va po vo le nie 
na ná kup piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla -
de pre za hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé ho
lis tu.

(10) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé ho lis tu
v dvoch vy ho to ve niach; jed no vy ho to ve nie pre Col ný
úrad Bra ti sla va a jed no vy ho to ve nie pre za hra nič né ho
zá stup cu. Col ný úrad Bra ti sla va v od pi so vom lis te
uve die roč ný li mit na ná kup piva oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov,
a to v roz sa hu pod ¾a od se kov 12 až 14, ale bo jeho po -
mer nú čas� pri slú cha jú cu dĺž ke ob do bia zos tá va jú ce -
ho do kon ca ka len dár ne ho roka v prí pa de, ak oso ba
iné ho štá tu zís ka pos ta ve nie za hra nič né ho zá stup cu
v prie be hu ka len dár ne ho roka. Pri vý po čte po mer nej
čas ti roč né ho li mi tu sa zoh ¾ad ňu je po čet zos tá va jú -
cich ka len dár nych me sia cov do kon ca ka len dár ne ho
roka vrá ta ne za ča tých ka len dár nych me sia cov. Ne vy -
čer pa ný li mit ale bo jeho čas� je ne pre nos ná do na sle -
du jú ce ho ka len dár ne ho roka. Za hra nič ný zá stup ca
odo vzdá Col né mu úra du Bra ti sla va od pi so vý list pre
prí sluš ný ka len dár ny rok do 31. ja nu ára na sle du jú ce -
ho ka len dár ne ho roka. Col ný úrad Bra ti sla va vydá od -
pi so vý list raz roč ne na na sle du jú ci ka len dár ny rok na
zá kla de žia dos ti za hra nič né ho zá stup cu.

(11) Za hra nič ný zá stup ca je po vin ný pri kaž dom ná -
ku pe piva v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov pred lo ži� po vo le nie na ná kup piva oslo bo de né ho
od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov a od pi so vý list. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du
pre za hra nič ných zá stup cov za zna me ná v od pi so vom
lis te množ stvo za kú pe né ho piva v lit roch a po ne chá si
kó piu po vo le nia na ná kup piva oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov a kó piu 
od pi so vé ho lis tu. 

(12) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2
písm. a) a b) môže na kú pi� za ka len dár ny rok pivo
v množ stve naj viac 2 000 lit rov piva. 
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(13) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2 písm.
c) až f) môže na kú pi� na osob nú spot re bu za ka len dár -
ny rok pivo naj viac v tých to množ stvách:
a) ve dú ci mi sie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500  lit rov  piva,
b) ve dú ci kon zu lár ne ho úra du . . . . . . 500  lit rov  piva,
c) člen dip lo ma tic ké ho per so ná lu . . . 200  lit rov  piva,
d) člen ad mi nis tra tív ne ho a tech nic ké ho

 per so ná lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100   lit rov  piva.

(14) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2 písm.
g) môže na kú pi� na osob nú spot re bu za ka len dár ny rok 
pivo v množ stve naj viac 200 lit rov piva. 

(15) Po vo le nie na ná kup piva oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov Col ný
úrad Bra ti sla va vydá v roz sa hu pod ¾a od se kov 12 až 14
len za hra nič ným zá stup com tých štá tov, kto ré pos ky -
tu jú ob dob né zvý hod ne nie ale bo vra ca jú daň ob ča nom
Slo ven skej re pub li ky, ak po ží va jú vý sa dy a imu ni ty
pod ¾a me dzi ná rod nej zmluvy26a) (ïa lej len „slo ven ský
zá stup ca“). Vzá jom nos� sa ne vz�a hu je na me dzi ná rod -
né or ga ni zá cie a ich úrad ní kov.

(16) Ak iný štát ne po sky tu je ob dob né zvý hod ne nie
ale bo ne vra cia daň slo ven ským zá stup com pod ¾a od se -
ku 15, ne pri zná sa za hra nič ným zá stup com toh to štá tu 
oslo bo de nie od dane.

(17) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du, kto ré mu bolo
vy da né po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pod ¾a § 18 a kto rý chce pre dá va� pivo oslo bo de né od
dane za hra nič ným zá stup com, musí pí som ne po žia da�
col ný úrad o do pl ne nie po vo le nia na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -
vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov. V žia dos ti
o do pl ne nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov žia da te¾ uve die úda je
pod ¾a § 18 ods. 1. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du je
po vin ný pred do pl ne ním po vo le nia na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -
vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov zlo ži� zá bez -
pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na pred po kla -
da né prie mer né me sač né množ stvo pred a né ho piva
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov. Zlo že -
nie zá bez pe ky na daň na pivo pred a né v da ňo vom skla -
de pre za hra nič ných zá stup cov sa ne vy ža du je, ak zá -
bez pe ka na daň pod ¾a § 19 ods. 1 je zlo že ná v ta kej
výš ke, že po krý va i zá bez pe ku na daň na pivo, kto ré sa
má pre da� v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov. 

(18) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti
a úda je pod ¾a od se ku 17 a § 32b ods. 1 a do pl ní po vo le -
nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov do 30 dní odo dňa po da nia žia dos ti; col ný
úrad, kto rý do pl nil po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -
vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du pre za hra nič ných zá stup cov, ozná mi bez od -
klad ne túto sku toč nos� Col né mu úra du Bra ti sla va. Ak
žia da te¾ v tej to le ho te ne pre u ká že spl ne nie všet kých
pod mie nok, col ný úrad ho vy zve, aby uve de né  nedo -
statky od strá nil, a do pl ní po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -

vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov do 15 dní odo
dňa od strá ne nia ne dos tat kov. 

(19) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov môže do dá va� slo ven ské mu zá stup co vi 
pod ¾a od se ku 15 pivo v po za sta ve ní dane so sprie vod -
ným do ku men tom a osved če ním o oslo bo de ní od  spo -
trebnej dane,11) kto ré vy dal hos ti te¾ ský štát. Na ta kú to
pre pra vu piva sa zá bez pe ka na daň ne vy ža du je.

§ 32b

(1) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov môže pre dá va� pivo oslo bo de né od
dane vý luč ne za hra nič ným zá stup com, kto rým Col ný
úrad Bra ti sla va vy dal po vo le nie na ná kup piva oslo bo -
de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra -
nič ných zá stup cov je po vin ný vies� evi den ciu kó pií po -
vo le ní na ná kup piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov a kó pií od pi so vých
lis tov a za bez pe či� 
a) skla do va nie a pre daj piva oslo bo de né ho od dane za -

hra nič ným zá stup com vý luč ne v da ňo vom skla de
pre za hra nič ných zá stup cov,

b) ve de nie evi den cie, v kto rej uve die naj mä
1. množ stvo pri ja té ho piva v lit roch,
2. množ stvo pred a né ho piva v lit roch čle ne né pod ¾a

za hra nič ných zá stup cov a množ stvo pred a né ho
piva v lit roch od za čiat ku ka len dár ne ho roka,

3. stav zá sob piva v lit roch.

(2) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov je po vin ný ozná mi� Col né mu úra du
Bra ti sla va naj ne skôr do 15. dňa ka len dár ne ho me sia ca 
pod ¾a za hra nič ných zá stup cov
a) množ stvo pred a né ho piva v lit roch za pred chá dza jú -

ci ka len dár ny me siac a
b) cel ko vé množ stvo pred a né ho piva v lit roch od za čiat -

ku ka len dár ne ho roka do kon ca pred chá dza jú ce ho
ka len dár ne ho me sia ca.

(3) Na ve de nie evi den cie pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa
vz�a hu je § 33 ods. 4 rov na ko a § 33 ods. 2 a 3 pri me ra -
ne.

(4) Na zá nik po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du pre za hra nič ných zá stup cov sa po u ži je § 18 ods. 
7 až 11 pri me ra ne.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 26a znie:
„26a) Na prí klad vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 157/1964

Zb. o Vie den skom do ho vo re o dip lo ma tic kých sty koch, vy -
hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 32/1969 Zb. o Vie den -
skom do ho vo re o kon zu lár nych sty koch, vy hláš ka mi nis tra
za hra nič ných vecí č. 40/1987 Zb. o Do ho vo re o oso bit ných
mi siách, vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 21/1968
Zb. o Do ho vo re o vý sa dách a imu ni tách me dzi ná rod ných od -
bor ných or ga ni zá cií.“.

12. V § 33 od sek 3 znie:
„(3) Vy da nie piva oslo bo de né ho od dane musí by� do -

lo že né
a) od ber ným po u ka zom od be ra te ¾a, ak sa vy dá va pivo

oslo bo de né od dane pod ¾a § 8 ods. 1,
b) kó piou po vo le nia na ná kup piva oslo bo de né ho od

dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
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a kó piou od pi so vé ho lis tu, ak sa vy dá va pivo oslo bo -
de né od dane pod ¾a § 32a.“.

13. V § 38 ods. 5 sa za slo vá „da ňo vých spl no moc nen -
cov“ vkla dá čiar ka a slo vá „pre vádz ko va te ¾ov da ňo vých
skla dov pre za hra nič ných zá stup cov“.

14. V § 39 ods. 1 sa za slo vá „evi den ciu spl no moc nen -
cov pre zá siel ko vý ob chod“ vkla dá čiar ka a slo vá „pre -
vádz ko va te ¾ov da ňo vých skla dov pre za hra nič ných zá -
stup cov“. 

15. § 39 ods. 2 sa do pĺ ňa pís me na mi g) a h), kto ré
zne jú:

„g) iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov,

h) iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a tran zit né ho da -
ňo vé ho skla du.“.

16. § 39 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
 „(6) Col ný úrad Bra ti sla va je po vin ný vies� cen trál nu

elek tro nic kú da ta bá zu vy da ných po vo le ní na ná kup
piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov, kto rá ob sa hu je naj mä
a) iden ti fi kač né úda je za hra nič ných zá stup cov, 
b) li mi ty pod ¾a § 32a ods. 12 až 14 vrá ta ne zos tá va jú -

cich čas tí tých to li mi tov,
c) dá tum vy da nia po vo le nia na ná kup piva oslo bo de -

né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov a 

d) dá tum zru še nia po vo le nia na ná kup piva oslo bo de -
né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov.“.

17. § 40 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Col ný úrad ulo ží po ku tu pre vádz ko va te ¾o vi da -

ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov, ak pred al
za hra nič né mu zá stup co vi pivo oslo bo de né od dane nad 
li mit pod ¾a § 32a ods. 12 až 14, ale bo pred al pivo oslo -
bo de né od dane oso be, kto rej ne bo lo vy da né po vo le nie
na ná kup piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de 
pre za hra nič ných zá stup cov, a to vo výš ke dane pri pa -
da jú cej na množ stvo tak to pred a né ho piva, naj me nej
však 100 000 Sk.“.

18. Za § 43a sa vkla dá § 43b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 43b

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám účin ným
od 1. ja nu ára 2005

(1) Za hra nič ný zá stup ca môže po žia da� o vrá te nie
dane pod ¾a § 14 ods. 10 a 11 zá ko na v zne ní účin nom
k 31. de cem bru 2004 naj ne skôr do 25. ja nu ára 2005,
inak mož nos� vrá te nia dane za ni ká. Na vrá te nie dane
sa uplat ní usta no ve nie § 14 ods. 13 zá ko na v zne ní
účin nom k 31. de cem bru 2004.

(2) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
od 1. ja nu ára 2005 pre vádz ko va� da ňo vý sklad pre za -
hra nič ných zá stup cov pod ¾a zá ko na v zne ní účin nom
od 1. ja nu ára 2005, je po vin ná pí som ne po žia da� col ný
úrad o re gis trá ciu a o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov,
pri čom žia dos� o re gis trá ciu a vy da nie toh to po vo le nia
musí poda� col né mu úra du naj ne skôr do 15. de cem bra

2004. Na žia dos� o re gis trá ciu a o vy da nie po vo le nia na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov a na toto po vo le nie sa po u ži je § 18 pri me ra ne. 

(3) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a pod ¾a od se ku 2
sku toč nos ti a úda je pod ¾a od se kov 2 a 12 a vydá žia da -
te ¾o vi po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pre za hra nič ných zá stup cov do de sia tich dní odo dňa
po da nia žia dos ti; col ný úrad, kto rý vy dal po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov, ozná mi bez od klad ne túto sku toč nos� Col né -
mu úra du Bra ti sla va. Ak žia da te¾ v tej to le ho te  nepre -
ukáže spl ne nie všet kých pod mie nok, col ný úrad vy zve
žia da te ¾a, aby uve de né ne dos tat ky od strá nil, a vydá
po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov do pia tich dní odo dňa od strá ne -
nia ne dos tat kov. 

(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se -
ku 2 je po vin ná pred vy da ním po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov
zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na
prie mer né me sač né množ stvo pred a né ho piva. Ak
práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la o vy -
da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,26) je po vin ná zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane
pri pa da jú cej na pred po kla da né prie mer né me sač né
množ stvo pred a ných to va rov uve de ných v po vo le ní na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov. Na zlo že nie zá bez pe ky na daň sa po u ži je § 19
pri me ra ne. 

(5) Za hra nič ný zá stup ca, kto rý chce od 1. ja nu ára
2005 na ku po va� pivo oslo bo de né od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a zá ko na
v zne ní účin nom od 1. ja nu ára 2005, je po vin ný naj ne -
skôr do 10. de cem bra 2004 po žia da� Mi nis ter stvo za -
hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o vy da nie po tvr -
de nia o pos ta ve ní za hra nič né ho zá stup cu pod ¾a § 32a
ods. 2 a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti pod ¾a § 32a
ods. 15. Vzor po tvr de nia Mi nis ter stva za hra nič ných
vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né ho zá -
stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti je uve de ný
v prí lo he č. 2. 

(6) Za hra nič ný zá stup ca pod ¾a od se ku 5 musí pí som -
ne po žia da� Col ný úrad Bra ti sla va o vy da nie po vo le nia
na ná kup piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de 
pre za hra nič ných zá stup cov, pri čom žia dos� o vy da nie
po vo le nia na ná kup piva oslo bo de né ho od dane v da ňo -
vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov musí poda�
Col né mu úra du Bra ti sla va naj ne skôr do 20. de cem bra
2004. K žia dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup piva
oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov žia da te¾ pri lo ží po tvr de nie pod ¾a od se -
ku 5. 

(7) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov do de sia tich dní odo dňa po da -
nia žia dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup piva oslo bo -
de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov, v kto rom uve die iden ti fi kač né úda je žia da -
te ¾a, jeho pos ta ve nie pod ¾a § 32a ods. 2, spl ne nie pod -
mien ky pod ¾a § 32a ods. 15 a roč ný li mit na ná kup piva
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oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov, a to v roz sa hu pod ¾a § 32a ods. 12 až
14. Prí lo hou po vo le nia na ná kup piva oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov je
od pi so vý list na rok 2005. Ak práv nic ká oso ba ale bo fy -
zic ká oso ba už po žia da la o vy da nie po vo le nia na ná kup
piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,26)
mož no vy da� jed no po vo le nie pre všet ky to va ry pod lie -
ha jú ce spot reb ným da niam pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,26) kto ré ho prí lo hou sú od pi so vé lis ty pre jed not li vé
pred me ty spot reb nej dane pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.26)

(8) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
piva oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé ho lis tu v dvoch 
vy ho to ve niach; jed no vy ho to ve nie pre Col ný úrad Bra -
ti sla va a jed no vy ho to ve nie pre za hra nič né ho zá stup -
cu. Col ný úrad Bra ti sla va v od pi so vom lis te uve die roč -
ný li mit na ná kup piva oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov v roz sa -
hu pod ¾a § 32a ods. 12 až 14.

(9) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du, kto ré mu bolo
vy da né po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pod ¾a § 18 a kto rý chce od 1. ja nu ára 2005 pre dá va�
pivo oslo bo de né od dane za hra nič ným zá stup com,
musí pí som ne po žia da� col ný úrad o do pl ne nie po vo le -
nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov pod ¾a zá ko na v zne ní účin nom od 1. ja nu ára
2005. V žia dos ti o do pl ne nie po vo le nia na pre vádz ko va -
nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov žia da te¾
uve die úda je pod ¾a § 18 ods. 1, pri čom žia dos� o do pl -
ne nie toh to po vo le nia musí poda� col né mu úra du naj -
ne skôr do 15. de cem bra 2004. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé -

ho skla du je po vin ný pred do pl ne ním po vo le nia na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre -
vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa -
da jú cej na pred po kla da né prie mer né me sač né
množ stvo pred a né ho piva v da ňo vom skla de pre za hra -
nič ných zá stup cov. Zlo že nie zá bez pe ky na daň na pivo
pred a né v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov 
sa ne vy ža du je, ak zá bez pe ka na daň pod ¾a § 19 ods. 1 je 
zlo že ná v ta kej výš ke, že po krý va i zá bez pe ku na daň na
pivo, kto ré sa má pre da� v da ňo vom skla de pre za hra -
nič ných zá stup cov. 

(10) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti
a úda je pod ¾a od se kov 9 a 12 a do pl ní po vo le nie na pre -
vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz -
ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov
do de sia tich dní odo dňa po da nia žia dos ti; col ný úrad,
kto rý do pl nil po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov, ozná mi bez od klad ne
túto sku toč nos� Col né mu úra du Bra ti sla va. Ak žia da -
te¾ v tej to le ho te ne pre u ká že spl ne nie všet kých pod mie -
nok, col ný úrad vy zve žia da te ¾a, aby uve de né ne dos tat -
ky od strá nil, a do pl ní po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -
vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov do pia tich dní
odo dňa od strá ne nia ne dos tat kov. 

(11) Col ný úrad môže v po vo le ní na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov uvies�
prevádzkovo-technické pod mien ky pre vádz ko va nia ta -
ké ho to skla du.

(12)  Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
pre vádz ko va� da ňo vý sklad pre za hra nič ných zá stup -
cov, je po vin ná za bez pe či� skla do va nie a pre daj piva
oslo bo de né ho od dane za hra nič ným zá stup com v da -
ňo vom skla de ur če nom vý luč ne na pre daj pre za hra -
nič ných zá stup cov.“.
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19. Prí lo ha č. 2 znie:

VZOR

Po tvr de nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né ho
zá stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti (ïa lej len „po tvr de nie“) pod ¾a § 32a ods. 7

zá ko na č. 107/2004 Z. z. o spot reb nej dani z piva v zne ní zá ko na č. 630/2004 Z. z. 

Za hra nič ný zá stup ca (meno a priez vis ko)

Vy sie la jú ci štát

                                               

Pos ta ve nie za hra nič né ho zá stup cu
ę dip lo ma tic ká mi sia, kon zu lár ny úrad, me dzi ná rod ná 

or ga ni zá cia
ę ve dú ci mi sie, kon zu lár ne ho úra du, me dzi ná rod nej 

or ga ni zá cie
ę dip lo ma tic ký zá stup ca
ę kon zu lár ny úrad ník
ę člen ad mi nis tra tív ne ho a tech nic ké ho per so ná lu
ę kon zu lár ny za mest na nec
ę úrad ník me dzi ná rod nej or ga ni zá cie

(Vy zna čí sa X)

Ad re sa síd la (byd li ska)

Čís lo te le fó nu Čís lo faxu

Pod pis za hra nič né ho zá stup cu Pod pis ve dú ce ho mi sie, od tla čok pe čiat ky

                                                                                                                     „Prí lo ha č. 2
                                                                                                                                                                                      k zá ko nu č. 107/2004 Z. z.
                                                                                                             v zne ní zá ko na č. 630/2004 Z. z.  

Po tvr de nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „MZV SR“)

Dĺžka pobytu zahraničného zástupcu:

Spl ne nie pod mien ky vzá jom nos ti:

Ukon če nie po by tu na úze mí Slovenskej republiky: 

Iná zme na MZV SR:

Dá tum:                                                    Pod pis:                                        Od tla čok pe čiat ky MZV SR:

“.



Čl. II 

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004 
s vý nim kou čl. I bo dov 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
a 19, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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631

Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004, 

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 106/2004 Z. z. o spot reb nej dani
z ta ba ko vých vý rob kov v zne ní zá ko na č. 556/2004 Z. z.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 106/2004 Z. z. o spot reb nej dani z ta ba ko -
vých vý rob kov v zne ní zá ko na č. 556/2004 Z. z. sa mení 
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 7 ods. 1 písm. g) sa slo vá „§ 15 ods. 2“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 33a ods. 2“.

2. V § 7 ods. 1 písm. h) sa slo vá „§ 15 ods. 2“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 33a ods. 2“.

3. V § 9 ods. 8 sa na kon ci pri pá ja text, kto rý znie:
„Ak vzo ro vý vý tla čok kon trol nej znám ky (spe ci men)

spĺ ňa pod mien ky a ná le ži tos ti pod ¾a od se kov 1 a 4, col -
né ria di te¾ stvo ozná mi túto sku toč nos� tla čiar ni do 15
dní odo dňa ob dr ža nia vzo ro vé ho vý tlač ku kon trol nej
znám ky (spe ci men) a sú čas ne ozná mi po čet po ža do va -
ných vzo ro vých vý tlač kov kon trol ných zná mok (spe ci -
men) vy ho to ve ných v sú la de s pred lo že ným vzo ro vým
vý tlač kom kon trol ných zná mok (spe ci men); col né ria -
di te¾ stvo za šle vzo ro vý vý tla čok kon trol nej znám ky
(spe ci men) col ným úra dom.“.

4. V § 9 sa od sek 30 do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie:
„h) ur če né na pre daj ako ta ba ko vé vý rob ky oslo bo de né

od dane, a to oso bám iných štá tov, kto ré po ží va jú vý -
sa dy a imu ni ty pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy.8a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8a znie:
„8a) Na prí klad vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 157/1964

Zb. o Vie den skom do ho vo re o dip lo ma tic kých sty koch, vy -
hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 32/1969 Zb. o Vie den -
skom do ho vo re o kon zu lár nych sty koch, vy hláš ka mi nis tra
za hra nič ných vecí č. 40/1987 Zb. o Do ho vo re o oso bit ných
mi siách, vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 21/1968 Zb. 
o Do ho vo re o vý sa dách a imu ni tách me dzi ná rod ných od bor -
ných or ga ni zá cií.“.

5. § 15 sa vy púš �a vrá ta ne po zná mok pod čia rou
k od ka zom 10 a 11.

6. V § 19 ods. 2 písm. e) sa za slo vá „písm. c)“ vkla da jú 
slo vá „v pr vom bode“.

7. V § 19 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že spĺ ňa pod mien ky

pod ¾a od se ku 4 písm. c) dru hé ho bodu.“.

8.  V § 21 od sek 2 znie: 
„(2) Ta ba ko vé vý rob ky oslo bo de né od dane pod ¾a § 7

ods. 2 je mož né pre pra vo va� na da ňo vom úze mí len 
a) z da ňo vé ho skla du do uží va te¾ ské ho pod ni ku, 

b) z jed né ho uží va te¾ ské ho pod ni ku do dru hé ho uží va -
te¾ ské ho pod ni ku v prí pa de ukon če nia čin nos ti  po -
d¾a § 8 ods. 13.“.

9.  V § 21 od sek 7 znie:
„(7) Zlo že nú zá bez pe ku na daň pod ¾a od se ku 3 col ný

úrad na po žia da nie vrá ti, ak pre vza tie ta ba ko vých vý -
rob kov po tvr dí col ný úrad prí jem cu (od be ra te ¾a).“.

10. V § 22 ods. 7 po sled nej vete sa slo vá „skon če nie
pre pra vy“ na hrá dza jú slo va mi „pre vza tie ta ba ko vých
vý rob kov“.

11. V § 25 ods. 4 sa slo vá „po tvr dzu jú ce ho skon če nie
pre pra vy“ na hrá dza jú slo va mi „po tvr de nú prí jem com
(od be ra te ¾om) a správ com dane prí jem cu (od be ra te ¾a)“.

12. Za § 33 sa vkla da jú § 33a a 33b, kto ré vrá ta ne nad -
pi su zne jú:

„Oso bit  ná úpra va pre daja ta ba ko vých
vý rob kov oslo bo de né ho od dane oso bám

iných štá tov,  kto ré  po ž í  va jú vý sa dy
a imu ni ty pod ¾a me dzi  ná rod ných zmlúv

§ 33a

(1) Od dane sú oslo bo de né ta ba ko vé vý rob ky pre dá -
va né v da ňo vom skla de na pre daj ta ba ko vých vý rob kov
oslo bo de ných od dane oso bám iných štá tov, kto ré po ží -
va jú vý sa dy a imu ni ty pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy,
a to vý luč ne oso bám iných štá tov, kto ré po ží va jú vý sa -
dy a imu ni ty pod ¾a me dzi ná rod nej zmluvy8a) (ïa lej len
„za hra nič ný zá stup ca“).

(2) Na úče ly toh to zá ko na za hra nič ným zá stup com je
a) dip lo ma tic ká mi sia a kon zu lár ny úrad so síd lom na

úze mí Slo ven skej re pub li ky s vý nim kou kon zu lár ne -
ho úra du ve de né ho ho no rár nym kon zu lom, 

b) me dzi ná rod ná or ga ni zá cia a jej ob last ná úra dov ňa
(ïa lej len „me dzi ná rod ná or ga ni zá cia“) so síd lom na
úze mí Slo ven skej re pub li ky, kto rá je zria de ná pod ¾a
me dzi ná rod nej zmlu vy,8a)

c) dip lo ma tic ký zá stup ca mi sie, kto rý nie je ob ča nom
Slo ven skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí
Slo ven skej re pub li ky,

d) kon zu lár ny úrad ník, kto rý nie je ob ča nom Slo ven -
skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky, s vý nim kou ho no rár ne ho kon zu lár -
ne ho úrad ní ka,

e) člen ad mi nis tra tív ne ho per so ná lu a tech nic ké ho
per so ná lu mi sie, kto rý nie je ob ča nom Slo ven skej re -
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pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky,

f) kon zu lár ny za mest na nec, kto rý nie je ob ča nom Slo -
ven skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, s vý nim kou za mest nan ca kon zu -
lár ne ho úra du ve de né ho ho no rár nym kon zu lom, 

g) úrad ník me dzi ná rod nej or ga ni zá cie, kto rý nie je ob -
ča nom Slo ven skej re pub li ky, nemá tr va lý po byt na
úze mí Slo ven skej re pub li ky a je tr va le pri de le ný na
vý kon úrad ných funk cií v Slo ven skej re pub li ke. 

(3) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
usku toč ňo va� pre daj ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de -
ných od dane za hra nič ným zá stup com, musí pí som ne
po žia da� col ný úrad o re gis trá ciu a o vy da nie po vo le nia
na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du na pre daj ta ba ko -
vých vý rob kov oslo bo de ných od dane za hra nič ným zá -
stup com (ïa lej len „da ňo vý sklad pre za hra nič ných zá -
stup cov“). Usta no ve nie § 18 ods. 3 sa v tom to prí pa de
ne po u ži je. Na žia dos� o re gis trá ciu a vy da nie po vo le nia
na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných
zá stup cov a na toto po vo le nie sa po u ži je § 19 pri me ra ne;
col ný úrad, kto rý vy dal po vo le nie na pre vádz ko va nie da -
ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov, ozná mi
bez od klad ne túto sku toč nos� Col né mu úra du Bra ti sla -
va. Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la
o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su,21) mož no vy da� jed no po vo le nie pre všet ky to va ry
pod lie ha jú ce spot reb ným da niam pod ¾a oso bit né ho
predpisu21) s vý nim kou mi ne rál nych ole jov.

(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se -
ku 3 je po vin ná pred vy da ním po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov
zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na
prie mer né me sač né množ stvo pred a ných ta ba ko vých
vý rob kov. Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už
po žia da la o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da -
ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,21) je po vin ná zlo ži� zá bez pe ku na daň 
vo výš ke dane pri pa da jú cej na pred po kla da né prie mer -
né me sač né množ stvo pred a ných to va rov uve de ných
v po vo le ní na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov. Na zlo že nie zá bez pe ky na daň
sa po u ži je § 20 pri me ra ne. 

(5) Col ný úrad môže v po vo le ní na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov uvies�
prevádzkovo-technické pod mien ky pre vádz ko va nia ta -
ké ho to skla du. 

(6) Pre pra va ta ba ko vých vý rob kov práv nic kej oso be
ale bo fy zic kej oso be, kto rej col ný úrad vy dal po vo le nie
na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných
zá stup cov (ïa lej len „pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du
pre za hra nič ných zá stup cov“), sa usku toč ňu je v po za -
sta ve ní dane so sprie vod ným do ku men tom; na pos tup
pri pre pra ve ta ba ko vých vý rob kov v po za sta ve ní dane
sa po u ži jú § 21 a 22 pri me ra ne.

(7) Za hra nič ný zá stup ca, kto rý chce na ku po va� ta ba -
ko vé vý rob ky oslo bo de né od dane v da ňo vom skla de pre 
za hra nič ných zá stup cov, je po vin ný po žia da� Mi nis ter -
stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o vy da nie

po tvr de nia o pos ta ve ní za hra nič né ho zá stup cu pod ¾a
od se ku 2 a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti pod ¾a od -
se ku 15. Ak sa zme nia úda je uve de né v po tvr de ní Mi -
nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky, Mi -
nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky
ozná mi bez od klad ne tie to sku toč nos ti Col né mu úra du
Bra ti sla va. Vzor po tvr de nia Mi nis ter stva za hra nič ných 
vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né ho zá -
stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti je uve de ný
v prí lo he č. 2.

(8) Ta ba ko vé vý rob ky oslo bo de né od dane mož no pre -
da� v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov vý -
luč ne za hra nič ným zá stup com, a to len na zá kla de po -
vo le nia na ná kup ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných
od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov. Za hra nič ný zá stup ca musí pí som ne po žia da� Col -
ný úrad Bra ti sla va o vy da nie po vo le nia na ná kup ta ba -
ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov. K žia dos ti o vy da -
nie po vo le nia na ná kup ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de -
ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov žia da te¾ pri lo ží po tvr de nie pod ¾a od se ku 7. 

(9) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom 
skla de pre za hra nič ných zá stup cov do 15 dní odo dňa
po da nia žia dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup ta ba ko -
vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de 
pre za hra nič ných zá stup cov, v kto rom uve die iden ti fi -
kač né úda je žia da te ¾a, jeho pos ta ve nie pod ¾a od se ku 2
a roč ný li mit na ná kup ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de -
ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov, a to v roz sa hu pod ¾a od se kov 12 až 14. Prí lo -
hou k po vo le niu na ná kup ta ba ko vých vý rob kov
oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov je od pi so vý list, kto rý sa vy dá va pre
jed not li vé ka len dár ne roky. Ak práv nic ká oso ba ale bo
fy zic ká oso ba už po žia da la o vy da nie po vo le nia na ná -
kup ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da -
ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,21) mož no vy da� jed no po vo le nie pre
všet ky to va ry pod lie ha jú ce spot reb ným da niam pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,21) kto ré ho prí lo hou sú od pi so vé
lis ty pre jed not li vé pred me ty spot reb nej dane pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.21) Ak sa zme nia sku toč nos ti
a úda je pod ¾a od se ku 7, Col ný úrad Bra ti sla va s pri -
hliad nu tím na roz sah a zá važ nos� zmien do pl ní pô vod -
né po vo le nie na ná kup ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de -
ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov ale bo vydá nové po vo le nie na ná kup ta ba ko -
vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de 
pre za hra nič ných zá stup cov. Ak za hra nič né mu zá -
stup co vi za nik ne ná rok na ku po va� ta ba ko vé vý rob ky
oslo bo de né od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov, je po vin ný naj ne skôr do 15 dní odo
dňa zá ni ku toh to ná ro ku odo vzda� Col né mu úra du
Bra ti sla va po vo le nie na ná kup ta ba ko vých vý rob kov
oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé ho lis tu.

(10) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom 
skla de pre za hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé -
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ho lis tu v dvoch vy ho to ve niach; jed no vy ho to ve nie pre
Col ný úrad Bra ti sla va a jed no vy ho to ve nie pre za hra -
nič né ho zá stup cu. Col ný úrad Bra ti sla va v od pi so vom
lis te uve die roč ný li mit na ná kup ta ba ko vých vý rob kov
oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov, a to v roz sa hu pod ¾a od se kov 12 až 14
ale bo jeho po mer nú čas� pri slú cha jú cu dĺž ke ob do bia
zos tá va jú ce ho do kon ca ka len dár ne ho roka v prí pa de,
ak oso ba iné ho štá tu zís ka pos ta ve nie za hra nič né ho
zá stup cu v prie be hu ka len dár ne ho roka. Pri vý po čte
po mer nej čas ti roč né ho li mi tu sa zoh ¾ad ňu je po čet zos -
tá va jú cich ka len dár nych me sia cov do kon ca ka len dár -
ne ho roka vrá ta ne za ča tých ka len dár nych me sia cov.
Ne vy čer pa ný li mit ale bo jeho čas� je ne pre nos ná do na -
sle du jú ce ho ka len dár ne ho roka. Za hra nič ný zá stup ca
odo vzdá Col né mu úra du Bra ti sla va od pi so vý list pre
prí sluš ný ka len dár ny rok do 31. ja nu ára na sle du jú ce -
ho ka len dár ne ho roka. Col ný úrad Bra ti sla va vydá od -
pi so vý list raz roč ne na na sle du jú ci ka len dár ny rok na
zá kla de žia dos ti za hra nič né ho zá stup cu.

(11) Za hra nič ný zá stup ca je po vin ný pri kaž dom ná -
ku pe ta ba ko vých vý rob kov v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov pred lo ži� po vo le nie na ná kup ta -
ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov a od pi so vý list. Pre -
vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov za zna me ná v od pi so vom lis te množ stvo za kú -
pe ných ta ba ko vých vý rob kov v ku soch a po ne chá si
kó piu po vo le nia na ná kup ta ba ko vých vý rob kov oslo -
bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov a kó piu od pi so vé ho lis tu.

(12) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2 písm.
a) a b) môže na kú pi� za ka len dár ny rok ta ba ko vé vý rob -
ky naj viac v množ stve 12 000 ks ci ga riet.

(13) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2 písm.
c) až f) môže na kú pi� na osob nú spot re bu za ka len dár -
ny rok ta ba ko vé vý rob ky naj viac v tých to množ stvách:
a) ve dú ci mi sie 10 000 ks ci ga riet,
b) ve dú ci kon zu lár ne ho úra du 10 000 ks ci ga riet,
c) člen dip lo ma tic ké ho

per so ná lu 6 000 ks ci ga riet,
d) člen ad mi nis tra tív ne ho

a tech nic ké ho per so ná lu 4 000 ks ci ga riet.

(14) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2 písm.
g) môže na kú pi� na osob nú spot re bu za ka len dár ny rok 
ta ba ko vé vý rob ky naj viac v množ stve 4 000 ks ci ga riet.

(15) Po vo le nie na ná kup ta ba ko vých vý rob kov oslo -
bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov Col ný úrad Bra ti sla va vydá v roz sa hu pod ¾a
od se kov 12 až 14 len za hra nič ným zá stup com tých štá -
tov, kto ré pos ky tu jú ob dob né zvý hod ne nie ale bo vra ca -
jú daň ob ča nom Slo ven skej re pub li ky, ak po ží va jú vý -
sa dy a imu ni ty pod ¾a me dzi ná rod nej zmluvy8a) (ïa lej
len „slo ven ský zá stup ca“). Vzá jom nos� sa ne vz�a hu je
na me dzi ná rod né or ga ni zá cie a ich úrad ní kov.

(16) Ak iný štát ne po sky tu je ob dob né zvý hod ne nie
ale bo ne vra cia daň slo ven ským zá stup com pod ¾a od se -
ku 15, ne pri zná sa za hra nič ným zá stup com toh to štá tu 
oslo bo de nie od dane.

(17) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du, kto ré mu bolo

vy da né po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pod ¾a § 19 a kto rý chce pre dá va� ta ba ko vé vý rob ky oslo -
bo de né od dane za hra nič ným zá stup com, musí pí som ne
po žia da� col ný úrad o do pl ne nie po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov. V žia dos ti
o do pl ne nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre
za hra nič ných zá stup cov žia da te¾ uve die úda je pod ¾a § 19
ods. 1. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du je po vin ný pred
do pl ne ním po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre
za hra nič ných zá stup cov zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš -
ke dane pri pa da jú cej na pred po kla da né prie mer né me -
sač né množ stvo pred a ných ta ba ko vých vý rob kov v da ňo -
vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov. Zlo že nie
zá bez pe ky na daň na ta ba ko vé vý rob ky pred a né v da ňo -
vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov sa ne vy ža du je,
ak zá bez pe ka na daň pod ¾a § 20 ods. 1 je zlo že ná v ta kej
výš ke, že po krý va i zá bez pe ku na daň na ta ba ko vé vý rob -
ky, kto ré sa majú pre da� v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov. 

(18) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti
a úda je pod ¾a od se ku 17 a § 33b ods. 1 a do pl ní po vo le -
nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov do 30 dní odo dňa po da nia žia dos ti; col ný
úrad, kto rý do pl nil po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -
vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du pre za hra nič ných zá stup cov, ozná mi bez od -
klad ne túto sku toč nos� Col né mu úra du Bra ti sla va. Ak
žia da te¾ v tej to le ho te ne pre u ká že spl ne nie všet kých
pod mie nok, col ný úrad ho vy zve, aby uve de né ne dos -
tat ky od strá nil, a do pl ní po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -
vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov do 15 dní odo
dňa od strá ne nia ne dos tat kov. 

(19) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov môže do dá va� slo ven ské mu zá stup co vi 
pod ¾a od se ku 15 ta ba ko vé vý rob ky v po za sta ve ní dane
so sprie vod ným do ku men tom a osved če ním o oslo bo -
de ní od spot reb nej dane,6) kto ré vy dal hos ti te¾ ský štát.
Na ta kú to pre pra vu ta ba ko vých vý rob kov sa zá bez pe ka 
na daň ne vy ža du je.

§ 33b

(1) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov môže pre dá va� ta ba ko vé vý rob ky oslo -
bo de né od dane vý luč ne za hra nič ným zá stup com, kto -
rým Col ný úrad Bra ti sla va vy dal po vo le nie na ná kup
ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom 
skla de pre za hra nič ných zá stup cov. Pre vádz ko va te¾
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov je po vin -
ný vies� evi den ciu kó pií po vo le ní na ná kup ta ba ko vých
vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov a kó pií od pi so vých lis tov a za -
bez pe či� 
a) skla do va nie a pre daj ta ba ko vých vý rob kov oslo bo -

de ných od dane za hra nič ným zá stup com vý luč ne
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov,

b) ve de nie evi den cie, v kto rej uve die naj mä
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1. množ stvo pri ja tých ta ba ko vých vý rob kov v ku -
soch,

2. množ stvo pred a ných ta ba ko vých vý rob kov v ku -
soch čle ne né pod ¾a za hra nič ných zá stup cov
a množ stvo pred a ných ta ba ko vých vý rob kov v ku -
soch od za čiat ku ka len dár ne ho roka,

3. stav zá sob ta ba ko vých vý rob kov v ku soch.

(2) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov je po vin ný ozná mi� Col né mu úra du
Bra ti sla va naj ne skôr do 15. dňa ka len dár ne ho me sia ca 
pod ¾a za hra nič ných zá stup cov 
a) množ stvo pred a ných ta ba ko vých vý rob kov v ku soch

za pred chá dza jú ci ka len dár ny me siac a
b) cel ko vé množ stvo pred a ných ta ba ko vých vý rob kov

v ku soch od za čiat ku ka len dár ne ho roka do kon ca
pred chá dza jú ce ho ka len dár ne ho me sia ca.

(3) Na ve de nie evi den cie pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa
vz�a hu je § 34 ods. 4 rov na ko a § 34 ods. 2 a 3 pri me ra -
ne.

(4) Na zá nik po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du pre za hra nič ných zá stup cov sa po u ži je § 19 ods. 
7 až 11 pri me ra ne.“.

13. V § 34 od sek 3 znie:
„(3) Vy da nie ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od

dane musí by� do lo že né
a) od ber ným po u ka zom od be ra te ¾a, ak sa vy dá va jú ta -

ba ko vé vý rob ky oslo bo de né od dane pod ¾a § 7 ods. 2,
b) kó piou po vo le nia na ná kup ta ba ko vých vý rob kov

oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra -
nič ných zá stup cov a kó piou od pi so vé ho lis tu, ak sa
vy dá va jú ta ba ko vé vý rob ky oslo bo de né od dane  po -
d¾a § 33a.“.

14. V § 39 ods. 5 sa za slo vá „da ňo vých spl no moc nen -
cov“ vkla dá čiar ka a slo vá „pre vádz ko va te ¾ov da ňo vých
skla dov pre za hra nič ných zá stup cov“.

15. V § 40 ods. 1 sa za slo vá „evi den ciu spl no moc nen -
cov pre zá siel ko vý ob chod“ vkla dá čiar ka a slo vá „pre -
vádz ko va te ¾ov da ňo vých skla dov pre za hra nič ných zá -
stup cov“. 

16. V § 40 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi h) a i), kto ré
zne jú:

„h) iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov,

i) iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a tran zit né ho da -
ňo vé ho skla du.“.

17. § 40 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Col ný úrad Bra ti sla va je po vin ný vies� cen trál nu

elek tro nic kú da ta bá zu vy da ných po vo le ní na ná kup ta -
ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov, kto rá ob sa hu je
naj mä
a) iden ti fi kač né úda je za hra nič ných zá stup cov,
b) li mi ty pod ¾a § 33a ods. 12 až 14 vrá ta ne zos tá va jú -

cich čas tí tých to li mi tov, 
c) dá tum vy da nia po vo le nia na ná kup ta ba ko vých vý -

rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov a 

d) dá tum zru še nia po vo le nia na ná kup ta ba ko vých vý -

rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov.“.

18.  § 41 sa do pĺ ňa od se kom 10, kto rý znie:
„(10) Col ný úrad ulo ží po ku tu pre vádz ko va te ¾o vi da -

ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov, ak pred al
za hra nič né mu zá stup co vi ta ba ko vé vý rob ky oslo bo de -
né od dane nad li mit pod ¾a § 33a ods. 12 až 14 ale bo
pred al ta ba ko vé vý rob ky oslo bo de né od dane oso be,
kto rej ne bo lo vy da né po vo le nie na ná kup ta ba ko vých
vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov, a to vo výš ke dane pri pa da jú -
cej na množ stvo tak to pred a ných ta ba ko vých vý rob -
kov, naj me nej však 100 000 Sk.“.

19. § 44 sa do pĺ ňa od se kom 37, kto rý znie:
„(37) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá je

opráv ne ná v rám ci pod ni ka nia pre dá va� spot re bi te¾ ské
ba le nie ci ga riet a kto rá má v drž be spot re bi te¾ ské ba le -
nie ci ga riet uve de né v od se ku 23, kto ré ne pred a la do
30. sep tem bra 2004, je po vin ná do 31. de cem bra 2004
ozná mi� col né mu úra du množ stvo tak to ozna če ných
spot re bi te¾ ských ba le ní ci ga riet a po žia da� col ný úrad
o ich zni če nie; col ný úrad zni čí tie to spot re bi te¾ ské ba -
le nia ci ga riet. Usta no ve nia § 41 ods. 5 toh to zá ko na sa
v prí pa de po stu pu pod ¾a toh to od se ku ne po u ži jú.“.

20. Za § 44a sa vkla dá § 44b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 44b

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám
účin ným od 1. ja nu ára 2005

(1) Za hra nič ný zá stup ca môže po žia da� o vrá te nie
dane pod ¾a § 15 ods. 10 a 11 zá ko na v zne ní účin nom
k 31. de cem bru 2004 naj ne skôr do 25. ja nu ára 2005,
inak mož nos� vrá te nia dane za ni ká. Na vrá te nie dane
sa uplat ní usta no ve nie § 15 ods. 13 zá ko na v zne ní
účin nom k 31. de cem bru 2004.

(2) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
od 1. ja nu ára 2005 pre vádz ko va� da ňo vý sklad pre za -
hra nič ných zá stup cov pod ¾a zá ko na v zne ní účin nom
od 1. ja nu ára 2005, je po vin ná pí som ne po žia da� col ný
úrad o re gis trá ciu a vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va -
nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov, pri -
čom žia dos� o re gis trá ciu a o vy da nie toh to po vo le nia
musí poda� col né mu úra du naj ne skôr do 15. de cem bra
2004. Na žia dos� o re gis trá ciu a vy da nie po vo le nia na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov a na toto po vo le nie sa po u ži je § 19 pri me ra ne. 

(3) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a pod ¾a od se ku 2
sku toč nos ti a úda je pod ¾a od se kov 2 a 12 a vydá žia da -
te ¾o vi po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pre za hra nič ných zá stup cov do de sia tich dní odo dňa
po da nia žia dos ti; col ný úrad, kto rý vy dal po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov, ozná mi bez od klad ne túto sku toč nos� Col né -
mu úra du Bra ti sla va. Ak žia da te¾ v tej to le ho te ne pre u -
ká že spl ne nie všet kých pod mie nok, col ný úrad vy zve
žia da te ¾a, aby uve de né ne dos tat ky od strá nil, a vydá
po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov do pia tich dní odo dňa od strá ne -
nia ne dos tat kov. 
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(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se -
ku 2 je po vin ná pred vy da ním po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov
zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na
prie mer né me sač né množ stvo pred a ných ta ba ko vých
vý rob kov. Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už
po žia da la o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da -
ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,21) je po vin ná zlo ži� zá bez pe ku na daň 
vo výš ke dane pri pa da jú cej na pred po kla da né prie mer -
né me sač né množ stvo pred a ných to va rov uve de ných
v po vo le ní na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov. Na zlo že nie zá bez pe ky na daň
sa po u ži je § 20 pri me ra ne. 

(5) Za hra nič ný zá stup ca, kto rý chce od 1. ja nu ára
2005 na ku po va� ta ba ko vé vý rob ky oslo bo de né od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a
zá ko na v zne ní účin nom od 1. ja nu ára 2005, je po vin ný
naj ne skôr do 10. de cem bra 2004 po žia da� Mi nis ter stvo 
za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o vy da nie po -
tvr de nia o pos ta ve ní za hra nič né ho zá stup cu pod ¾a
§ 33a ods. 2 a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti pod ¾a
§ 33a ods. 15. Vzor po tvr de nia Mi nis ter stva za hra nič -
ných vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né -
ho zá stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti je uve -
de ný v prí lo he č. 2.

(6) Za hra nič ný zá stup ca pod ¾a od se ku 5 musí pí som -
ne po žia da� Col ný úrad Bra ti sla va o vy da nie po vo le nia
na ná kup ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov, pri čom
žia dos� o vy da nie po vo le nia na ná kup ta ba ko vých vý -
rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov musí poda� Col né mu úra du
Bra ti sla va naj ne skôr do 20. de cem bra 2004. K žia dos ti
o vy da nie po vo le nia na ná kup ta ba ko vých vý rob kov
oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov žia da te¾ pri lo ží po tvr de nie pod ¾a od se -
ku 5. 

(7) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom 
skla de pre za hra nič ných zá stup cov do de sia tich dní
odo dňa po da nia žia dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup 
ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom 
skla de pre za hra nič ných zá stup cov, v kto rom uve die
iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a, jeho pos ta ve nie pod ¾a
§ 33a ods. 2, spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 33a ods. 15
a roč ný li mit na ná kup ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de -
ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov, a to v roz sa hu pod ¾a § 33a ods. 12 až 14. Prí lo -
hou k po vo le niu na ná kup ta ba ko vých vý rob kov
oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov je od pi so vý list na rok 2005. Ak práv -
nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la o vy da nie
po vo le nia na ná kup ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de -
ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,21) mož no vy da�
jed no po vo le nie pre všet ky to va ry pod lie ha jú ce spot -
reb ným da niam pod ¾a oso bit né ho pred pi su,21) kto ré ho
prí lo hou sú od pi so vé lis ty pre jed not li vé pred me ty spot -
reb nej dane pod ¾a oso bit né ho pred pi su.21) 

(8) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
ta ba ko vých vý rob kov oslo bo de ných od dane v da ňo vom 
skla de pre za hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé -
ho lis tu v dvoch vy ho to ve niach; jed no vy ho to ve nie pre
Col ný úrad Bra ti sla va a jed no vy ho to ve nie pre za hra -
nič né ho zá stup cu. Col ný úrad Bra ti sla va v od pi so vom
lis te uve die roč ný li mit na ná kup ta ba ko vých vý rob kov
oslo bo de ných od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov v roz sa hu pod ¾a § 33a ods. 12 až 14. 

(9) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du, kto ré mu bolo
vy da né po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pod ¾a § 19 a kto rý chce od 1. ja nu ára 2005 pre dá va� ta -
ba ko vé vý rob ky oslo bo de né od dane za hra nič ným zá -
stup com, musí pí som ne po žia da� col ný úrad o do pl ne -
nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov pod ¾a zá ko na v zne ní účin nom
od 1. ja nu ára 2005. V žia dos ti o do pl ne nie po vo le nia na 
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre -
vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov žia da te¾ uve die úda je pod ¾a § 19 ods. 1, pri čom
žia dos� o do pl ne nie toh to po vo le nia musí poda� col né -
mu úra du naj ne skôr do 15. de cem bra 2004. Pre vádz -
ko va te¾ da ňo vé ho skla du je po vin ný pred do pl ne ním
po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo -
le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra -
nič ných zá stup cov zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke
dane pri pa da jú cej na prie mer né me sač né množ stvo
pred a ných ta ba ko vých vý rob kov v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov. Zlo že nie zá bez pe ky na daň na 
ta ba ko vé vý rob ky pred a né v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov sa ne vy ža du je, ak zá bez pe ka na
daň pod ¾a § 20 ods. 1 je zlo že ná v ta kej výš ke, že po krý -
va i zá bez pe ku na daň na ta ba ko vé vý rob ky, kto ré sa
majú pre da� v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov. 

(10) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti
a úda je pod ¾a od se kov 9 a 12 a do pl ní po vo le nie na pre -
vádz ko va nie da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz -
ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov
do de sia tich dní odo dňa po da nia žia dos ti; col ný úrad,
kto rý do pl nil po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov, ozná mi bez od klad ne
túto sku toč nos� Col né mu úra du Bra ti sla va. Ak žia da -
te¾ v tej to le ho te ne pre u ká že spl ne nie všet kých pod mie -
nok, col ný úrad vy zve žia da te ¾a, aby uve de né ne dos tat -
ky od strá nil, a do pl ní po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du o po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo -
vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov do piatich dní
odo dňa od strá ne nia ne dos tat kov. 

(11) Col ný úrad môže v po vo le ní na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov uvies�
prevádzkovo-technické pod mien ky pre vádz ko va nia ta -
ké ho to skla du.

(12) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
pre vádz ko va� da ňo vý sklad pre za hra nič ných zá stup -
cov, je po vin ná za bez pe či� skla do va nie a pre daj ta ba ko -
vých vý rob kov oslo bo de ných od dane za hra nič ným zá -
stup com v da ňo vom skla de ur če nom vý luč ne na pre daj
pre za hra nič ných zá stup cov.“.
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21. Prí lo ha č. 2 znie:

„Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 106/2004 Z. z.  
v zne ní zá ko na č. 631/2004 Z. z.

VZOR

Po tvr de nie 
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né ho zá stup cu

a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti (ïa lej len „po tvr de nie“)
pod ¾a § 33a ods. 7 zá ko na č. 106/2004 Z. z. o spot reb nej dani z ta ba ko vých vý rob kov

v zne ní zá ko na č. 631/2004 Z. z.
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Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „MZV SR“) 
 
Dĺžka pobytu zahraničného zástupcu: 
 
 
Splnenie podmienky vzájomnosti: 
 
 
Ukončenie pobytu na území Slovenskej republiky: 
 
 
Iná zmena MZV SR: 
 
 
 
Dátum:                                                    Podpis:                                           Odtlačok pečiatky MZV SR: 
 

 

Zahraničný zástupca (meno a priezvisko) 

Vysielajúci štát 

Adresa sídla (bydliska) 

Postavenie zahraničného zástupcu 
�  diplomatická misia, konzulárny úrad, medzinárodná  
     organizácia 

�   vedúci misie, konzulárneho úradu, medzinárodnej  
       organizácie                                                                    

�   diplomatický zástupca 

�   konzulárny úradník 

�   člen administratívneho a technického personálu 

�   konzulárny zamestnanec 

�   úradník medzinárodnej organizácie 
 
(Vyznačí sa X) 

Číslo telefónu Číslo faxu 

Podpis zahraničného zástupcu 
 
 
 
 

Podpis vedúceho misie, odtlačok pečiatky 



Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004
s vý nim kou čl. I bo dov 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 a 21, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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632

Z Á K O N

z 26. ok tób ra 2004, 

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 105/2004 Z. z. o spot reb nej dani z lie hu a o zme ne
a do pl ne ní zá ko na č. 467/2002 Z. z. o vý ro be a uvá dza ní lie hu na trh v zne ní zá ko na

č. 211/2003 Z. z. v zne ní zá ko na č. 556/2004 Z. z. 

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 105/2004 Z. z. o spot reb nej dani z lie hu
a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 467/2002 Z. z. o vý ro be
a uvá dza ní lie hu na trh v zne ní zá ko na
č. 211/2003 Z. z. v zne ní zá ko na č. 556/2004 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 7 ods. 1 písm. b) sa na kon ci pri pá ja text, kto rý
znie: „s vý nim kou vý rob kov kódu kom bi no va nej no -
men kla tú ry 2207 a 2208, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak,“.

2. V § 7 ods. 1 pís me no f) znie:
„f) na ve dec ké úče ly, vý skumné úče ly ale bo na po u ži tie

v zdra vot níc tve, ak pre u ká za te¾ ne nie je mož né  po -
uži� oso bit ne de na tu ro va ný lieh,“.

3. V § 7 ods. 2 písm. h) sa slo vá „§ 16 ods. 2“ na hrá -
dza jú slo va mi „§ 37a ods. 2“.

4. V § 7 ods. 2 písm. i) sa slo vá „§ 16 ods. 2“ na hrá dza -
jú slo va mi „§ 37a ods. 2“.

5. V § 10 ods. 4 po sled ná veta znie: „Kon trol ná znám -
ka môže ob sa ho va� aj iné gra fic ké prv ky a úda je, ak ne -
zne mož ňu jú iden ti fi ká ciu prv kov a úda jov uve de ných
v tom to zá ko ne a oso bit nom predpise16a) a iný roz mer
kon trol nej znám ky, ako je usta no ve né v oso bit nom
pred pi se,16a) ak sa tak do hod ne col né ria di te¾ stvo s tla -
čiar ňou a od be ra te ¾om kon trol nej znám ky.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 16a znie:
„16a) Vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

č. 206/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o vy ho -
to ve ní kon trol ných zná mok na ozna čo va nie spot re bi te¾ ské ho
ba le nia lie hu a o gra fic kých prv koch a úda joch na kon trol nej
znám ke.“.

6. V § 10 ods. 11 sa na kon ci pri pá ja text, kto rý znie:
„Ak vzo ro vý vý tla čok kon trol nej znám ky (spe ci men)

spĺ ňa pod mien ky a ná le ži tos ti pod ¾a od se kov 2 a 4, col -
né ria di te¾ stvo ozná mi túto sku toč nos� tla čiar ni do 15
dní odo dňa ob dr ža nia vzo ro vé ho vý tlač ku kon trol nej
znám ky (spe ci men) a sú čas ne ozná mi po čet po ža do va -
ných vzo ro vých vý tlač kov kon trol ných zná mok (spe ci -
men) vy ho to ve ných v sú la de s pred lo že ným vzo ro vým
vý tlač kom kon trol ných zná mok (spe ci men); col né ria -

di te¾ stvo za šle vzo ro vý vý tla čok kon trol nej znám ky
(spe ci men) col ným úra dom.“.

7. V § 10 od sek 27 znie:
„(27) Od be ra te¾ kon trol ných zná mok vy ko ná zúč to -

va nie od be ru a po u ži tia pre vza tých kon trol ných zná -
mok s col ným úra dom za ka len dár ny me siac pod ¾a sta -
vu k po sled né mu dňu ka len dár ne ho me sia ca, a to
v le ho te na po da nie da ňo vé ho pri zna nia, s vý nim kou
da ňo vé ho spl no moc nen ca a do voz cu spot re bi te¾ ské ho
ba le nia, kto rí sú po vin ní vy ko na� zúč to va nie kon trol -
ných zná mok do 30 pra cov ných dní odo dňa vzni ku da -
ňo vej po vin nos ti.“.

8. V § 10 od sek 28 znie:
„(28) Od be ra te¾ kon trol ných zná mok vy ko ná zúč to -

va nie poč tu kon trol ných zná mok pod ¾a iden ti fi kač né -
ho čís la. Pri vy ko na ní zúč to va nia pred lo ží diel B po u ka -
zu po tvr de ný tla čiar ňou a uve die
a) po čia toč ný stav kon trol ných zná mok,
b) po čet pri ja tých kon trol ných zná mok z tla čiar ne,
c) po čet kon trol ných zná mok vlo že ných do tech no lo -

gic ké ho za ria de nia slú žia ce ho na ich na le pe nie na
spot re bi te¾ ské ba le nie, 

d) po čet spot re bi te¾ ských ba le ní, na kto rých boli sku -
toč ne na le pe né ne po ško de né kon trol né znám ky,

e) po čet kon trol ných zná mok po ško de ných pri na le po -
va ní na spot re bi te¾ ské ba le nie v tech no lo gic kom za -
ria de ní,

f) po čet ne po u ži tých kon trol ných zná mok,
g) po čet zni če ných kon trol ných zná mok a pred lo ží

úrad ný zá znam o zni če ní kon trol ných zná mok pod ¾a 
od se kov 23 a 24 a § 15 ods. 1 písm. c) vrá ta ne poč tu
kon trol ných zná mok pod ¾a písmena e),

h) po čet kon trol ných zná mok na le pe ných na spot re bi -
te¾ ské ba le nie uve de né do da ňo vé ho vo¾ né ho obe hu,

i) po čet kon trol ných zná mok na le pe ných na spot re bi -
te¾ ské ba le nie ne uve de né do da ňo vé ho vo¾ né ho obe -
hu,

j) po čet kon trol ných zná mok na le pe ných na spot re bi -
te¾ ské ba le nie, kto ré od be ra te¾ kon trol ných zná mok
pre vzal pod ¾a od se ku 39,

k) ko neč ný stav kon trol ných zná mok.“.

9. § 10 ods. 34 sa do pĺ ňa pís me nom i), kto ré znie:
„i) ur če ný na pre daj ako lieh oslo bo de ný od dane, a to

oso bám iných štá tov, kto ré po ží va jú vý sa dy a imu ni -
ty pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy.19a)“.
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Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19a znie:
„19a) Na prí klad vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 157/1964

Zb. o Vie den skom do ho vo re o dip lo ma tic kých sty koch, vy -
hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 32/1969 Zb. o Vie den -
skom do ho vo re o kon zu lár nych sty koch, vy hláš ka mi nis tra
za hra nič ných vecí č. 40/1987 Zb. o Do ho vo re o oso bit ných
mi siách, vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 21/1968
Zb. o Do ho vo re o vý sa dách a imu ni tách me dzi ná rod ných od -
bor ných or ga ni zá cií.“.

10. § 10 sa do pĺ ňa od sek mi 39 a 40, kto ré zne jú:
„(39) Od be ra te¾ kon trol ných zná mok môže pí som ne

po žia da� col ný úrad o od strá ne nie po ško de ných ale bo
z iné ho dô vo du ne po u ži te¾ ných kon trol ných zná mok
a o ozna če nie toh to spot re bi te¾ ské ho ba le nia no vý mi
kon trol ný mi znám ka mi, ak pre vzal pre u ká za te¾ ne zda -
ne ný lieh v spot re bi te¾ skom ba le ní ním uve de ný do da -
ňo vé ho vo¾ né ho obe hu,
a) u kto ré ho do šlo vo vo¾ nom obe hu k po ško de niu kon -

trol nej znám ky, 
b) kto ré bolo ozna če né kon trol nou znám kou, kto rá nie

je v sú la de s od se kom 5.

(40) Kon trol né znám ky zo spot re bi te¾ ské ho ba le nia
môže od be ra te¾ kon trol ných zná mok od strá ni� a toto
spot re bi te¾ ské ba le nie ozna či� no vý mi kon trol ný mi
znám ka mi len na zá kla de pí som né ho sú hla su col né ho
úra du a za prí tom nos ti za mest nan ca col né ho úra du.“.

11. § 11 ods. 3 sa do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že spĺ ňa pod mien ky

pod ¾a od se ku 4 písm. d).“.

12. V § 11 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „a vy žia da si sta -
no vi sko col né ho ria di te¾ stva k pred lo že nej žia dos ti“.

13. § 11 sa do pĺ ňa od sek mi 17 až 20, kto ré zne jú:
„(17) Ak uží va te¾ ský pod nik po u ží va vo vý ro be lieh

oslo bo de ný od dane pod ¾a § 7 ods. 1 ako su ro vi nu, prí -
sa du ale bo po moc nú lát ku, a z lie ho vých od pa dov
vznik nu tých v tej to vý ro be re ge ne ru je lieh rek ti fi ká ciou 
a des ti lá ciou, je po vin ný ten to lieh re gis tro va� kon trol -
ným ob je mo vým me rad lom na lieh21a) (ïa lej len „kon -
trol né lie ho vé me rad lo“) spô so bom pod ¾a oso bit né ho
pred pi su;21b) tým to nie je dotk nu té usta no ve nie § 8
ods. 6 písm. a). Ak na zis �o va nie množ stva re ge ne ro va -
né ho lie hu nie je mož né z dô vo du níz ke ho prie to ku lie -
hu po u ži� kon trol né lie ho vé me rad lo ale bo ak uží va te¾ -
ský pod nik re ge ne ru je lieh inak ako rek ti fi ká ciou
a des ti lá ciou a po u ži tie kon trol né ho lie ho vé ho me rad la
nie je tech no lo gic ky mož né, je po vin ný ten to lieh zis �o -
va� me rad la mi ove re ný mi pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,21c) a to me ra ním jeho ob je mu ale bo hmot nos ti spô -
so bom pod ¾a oso bit né ho pred pi su.21b) Zís ka ný lieh
a na kú pe ný (pri ja tý) lieh musí by� usklad ne ný len
v ove re ných nádržiach20) s ove re ným me ra cím za ria de -
ním na zis �o va nie zá sob lie hu. 

(18) Na za ria de nie na re ge ne rá ciu lie hu, jeho za bez -
pe če nie a uspo ria da nie, na me ra nie a zis �o va nie množ -
stva re ge ne ro va né ho lie hu a na zis �o va nie zá sob lie hu
sa po u ži je § 20 a 21. 

(19) Re ge ne ro va� lieh v uží va te¾ skom pod ni ku pod ¾a
od se ku 17 je mož né len v prí tom nos ti za mest nan ca col -

né ho úra du. Ta ký to uží va te¾ ský pod nik je po vin ný str -
pie� prí tom nos� za mest nan ca col né ho úra du.

(20) Uží va te¾ ský pod nik môže lieh zís ka ný spô so bom
pod ¾a od se ku 17 po u ži� len na úče ly oslo bo de né od
dane v sú la de s vy da ným od ber ným po u ka zom.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 21a až 21c zne jú:
„21a) Prí lo ha č. 24 k vy hláš ke Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu

a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky č. 210/2000 Z. z. v zne -
ní ne skor ších pred pi sov.

21b) Vy hláš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
č. 226/2004 Z. z., kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o po žia -
dav kách na uspo ria da nie tech no lo gic kých za ria de ní na vý ro -
bu, spra co va nie, skla do va nie a pre pra vu lie hu, kon tro le
množ stva lie hu, zis �o va ní zá sob lie hu a o spô so be ve de nia
evi den cie.

21c) Zá kon č. 140/2000 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Vy hláš ka Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc -
tvo Slo ven skej re pub li ky č. 210/2000 Z. z. v zne ní ne skor ších 
pred pi sov.“.

14. V § 12 ods. 1 písm. f) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „a ok rem zís ka nia lie hu re ge ne rá ciou uží va te¾ -
ským pod ni kom pod ¾a § 11 ods. 17, ak tak to zís ka ný
lieh po u ži je na úče ly oslo bo de né od dane v sú la de s vy -
da ným od ber ným po u ka zom“.

15.  § 15 ods. 1 pís me no a) znie: 
„a) pre vádz ko va te ¾o vi da ňo vé ho skla du, ak pre vzal ta -

ký to lieh ale bo má lieh zda ne ný pod ¾a toh to zá ko na
s vý nim kou lie hu v spot re bi te¾ skom ba le ní,“.

16. § 15 ods. 1 sa do pĺ ňa pís me nom c), kto ré znie:
„c) pre vádz ko va te ¾o vi da ňo vé ho skla du, ak pre vzal

spot re bi te¾ ské ba le nie ozna če né kon trol nou znám -
kou, kto ré ob sa hu je lieh pre u ká za te¾ ne zne hod no te -
ný a ne vhodný na pria mu ¾ud skú spot re bu, a ak pri -
lo ží k žia dos ti o vrá te nie dane úrad ný zá znam
o zni če ní tých to kon trol ných zná mok.“.

17. § 16 sa vy púš �a vrá ta ne po zná mok pod čia rou
k od ka zom 23 a 24.

18. V § 18 ods. 1 sa slo vá „kon trol ným ob je mo vým
me rad lom na lieh28) (ïa lej len „kon trol né lie ho vé me -
rad lo“)“ na hrá dza jú slo va mi „kon trol ným lie ho vým me -
rad lom“.

19. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 28 sa vy púš �a.

20. V § 18 ods. 2 písm. a) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „s vý nim kou uží va te¾ ské ho pod ni ku pod ¾a § 11
ods. 17“. 

21. V § 19 ods. 2 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „a b)“.

22. § 19 ods. 2 sa do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že spĺ ňa pod mien ky

pod ¾a od se ku 3 písm. b).“.

23. V § 22 ods. 4 sa slo vá „od se ku 2“ na hrá dza jú slo -
va mi „od se ku 2 písm. a), c) a d)“. 

24. V § 22 ods. 5 písm. a) na kon ci sa bod ka na hrá dza 
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak sa množ -
stvo lie hu pri príj me a vý da ji lie hu, množ stvo spra cú va -
né ho lie hu a množ stvo pre pra vo va né ho lie hu zis �u je
z hmot nos ti lie hu s ove re ný mi me rad la mi,21c) ove re nie
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zmie ša va cích a pre prav ných ná dr ží v sú la de s oso bit -
ným predpisom21c) sa ne vy ža du je.“. 

25. V § 23 ods. 2 písm. f) sa vy púš �a jú slo vá „a d)“.

26. § 23 ods. 2 sa do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie:
„h) čest né vy hlá se nie žia da te ¾a, že spĺ ňa pod mien ky

pod ¾a od se ku 4 písm. d).“.

27. V § 23 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „a vy žia da si sta -
no vi sko col né ho ria di te¾ stva k pred lo že nej žia dos ti“.

28. § 23 sa do pĺ ňa od se kom 12, kto rý znie:
„(12) Ak pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre vzal

pre u ká za te¾ ne zda ne ný lieh v spot re bi te¾ skom ba le ní
ozna če ný kon trol nou znám kou ním uve de ný do da ňo -
vé ho vo¾ né ho obe hu, a z toh to lie hu ne mož no vrá ti� daň
pod ¾a § 15 ods. 1 písm. c), je po vin ný o jeho príj me a vý -
da ji vies� samo stat nú evi den ciu a za bez pe či� skla do va -
nie v prie sto roch, kto ré mu sia by� prie sto ro vo od de le né
od usklad ne nia lie hu v spot re bi te¾ skom ba le ní, kto ré je
v po za sta ve ní dane.“.

29. V § 24 ods. 8 v úvod nej vete sa slo vo „pod nik“ na -
hrá dza slo va mi „pre vádz ko va te¾ pod ni ku“.

30. § 25 ods. 2 sa do pĺ ňa pís me na mi c) a d), kto ré
zne jú:

„c) z jed né ho uží va te¾ ské ho pod ni ku do dru hé ho uží va -
te¾ ské ho pod ni ku v prí pa de ukon če nia čin nos ti  po -
d¾a § 11 ods. 16,

d) me dzi pre vádz kar ňa mi tej is tej práv nic kej oso by ale -
bo fy zic kej oso by, kto rá je uží va te¾ ským pod ni kom.“.

31. V § 25 od sek 7 znie:
„(7) Zlo že nú zá bez pe ku na daň pod ¾a od se ku 3 col ný

úrad na po žia da nie vrá ti, ak pre vza tie lie hu po tvr dí col -
ný úrad prí jem cu (od be ra te ¾a).“.

32. V § 26 ods. 7 v po sled nej vete sa slo vá „ukon če nie
pre pra vy“ na hrá dza jú slo va mi „pre vza tie lie hu“.

33. V § 29 od sek 4 znie:
„(4) Ak odo sie la te¾ (do dá va te¾) po ža du je na úče ly vrá -

te nia zá bez pe ky na daň urých le né po tvr de nie pre vza tia 
lie hu, prí jem ca (od be ra te¾) odo šle fa xom ale bo elek tro -
nic ky kó piu tre tie ho die lu sprie vod né ho do ku men tu
po tvr de nú prí jem com (od be ra te ¾om) a správ com dane
prí jem cu (od be ra te ¾a); po vin nos� za sla� tre tí diel sprie -
vod né ho do ku men tu tým nie je dotk nu tá.“.

34. Za § 37 sa vkla da jú § 37a a 37b, kto ré vrá ta ne
nad pi su zne jú:

„Oso bit  ná úpra va pre daja l ie  hu
oslo bo de né ho od dane oso bám iných štá tov,

kto ré po ž í  va jú vý sa dy a imu ni ty pod ¾a
me dzi  ná rod ných zmlúv

§ 37a

(1) Od dane je oslo bo de ný lieh pre dá va ný v da ňo vom
skla de na pre daj lie hu oslo bo de né ho od dane oso bám
iných štá tov, kto ré po ží va jú vý sa dy a imu ni ty pod ¾a
me dzi ná rod nej zmlu vy, a to vý luč ne oso bám iných štá -

tov, kto ré po ží va jú vý sa dy a imu ni ty pod ¾a me dzi ná rod -
nej zmluvy19a) (ïa lej len „za hra nič ný zá stup ca“).

(2) Na úče ly toh to zá ko na za hra nič ným zá stup com je
a) dip lo ma tic ká mi sia a kon zu lár ny úrad so síd lom na

úze mí Slo ven skej re pub li ky s vý nim kou kon zu lár ne -
ho úra du ve de né ho ho no rár nym kon zu lom, 

b) me dzi ná rod ná or ga ni zá cia a jej ob last ná úra dov ňa
(ïa lej len „me dzi ná rod ná or ga ni zá cia“) so síd lom na
úze mí Slo ven skej re pub li ky, kto rá je zria de ná pod ¾a
me dzi ná rod nej zmlu vy,19a)

c) dip lo ma tic ký zá stup ca mi sie, kto rý nie je ob ča nom
Slo ven skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí
Slo ven skej re pub li ky,

d) kon zu lár ny úrad ník, kto rý nie je ob ča nom Slo ven skej 
re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej
re pub li ky, s vý nim kou ho no rár ne ho kon zu lár ne ho
úrad ní ka,

e) člen ad mi nis tra tív ne ho per so ná lu a tech nic ké ho
per so ná lu mi sie, kto rý nie je ob ča nom Slo ven skej re -
pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky,

f) kon zu lár ny za mest na nec, kto rý nie je ob ča nom Slo -
ven skej re pub li ky a nemá tr va lý po byt na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, s vý nim kou za mest nan ca kon zu -
lár ne ho úra du ve de né ho ho no rár nym kon zu lom, 

g) úrad ník me dzi ná rod nej or ga ni zá cie, kto rý nie je ob -
ča nom Slo ven skej re pub li ky, nemá tr va lý po byt na
úze mí Slo ven skej re pub li ky a je tr va le pri de le ný na
vý kon úrad ných funk cií v Slo ven skej re pub li ke. 

(3) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
usku toč ňo va� pre daj lie hu oslo bo de né ho od dane za -
hra nič ným zá stup com, musí pí som ne po žia da� col ný
úrad o re gis trá ciu a o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du na pre daj lie hu oslo bo de né ho
od dane za hra nič ným zá stup com (ïa lej len „da ňo vý
sklad pre za hra nič ných zá stup cov“). Na žia dos� o re gis -
trá ciu a vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé -
ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov a na toto po vo -
le nie sa po u ži je § 23 pri me ra ne; col ný úrad, kto rý vy dal
po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov, ozná mi bez od klad ne túto sku -
toč nos� Col né mu úra du Bra ti sla va. Ak práv nic ká oso -
ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la o vy da nie po vo le nia 
na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných
zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,42) mož no vy da�
jed no po vo le nie pre všet ky to va ry pod lie ha jú ce  spo -
trebným da niam pod ¾a oso bit né ho predpisu42) s vý nim -
kou mi ne rál nych ole jov. 

(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se -
ku 3 je po vin ná pred vy da ním po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov
zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na 
pred po kla da né prie mer né me sač né množ stvo pred a -
né ho lie hu. Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už
po žia da la o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da -
ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,42) je po vin ná zlo ži� zá bez pe ku na
daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na prie mer né me sač -
né množ stvo pred a ných to va rov uve de ných v po vo le ní
na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
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ných zá stup cov. Na zlo že nie zá bez pe ky na daň sa  po -
užije § 24 pri me ra ne. 

(5) Col ný úrad môže v po vo le ní na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov uvies�
prevádzkovo-technické pod mien ky pre vádz ko va nia ta -
ké ho to skla du. 

(6) Pre pra va lie hu práv nic kej oso be ale bo fy zic kej
oso be, kto rej col ný úrad vy dal po vo le nie na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov
(ïa lej len „pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra -
nič ných zá stup cov“), sa usku toč ňu je v po za sta ve ní
dane so sprie vod ným do ku men tom; na pos tup pri pre -
pra ve lie hu v po za sta ve ní dane sa po u ži jú § 25 a 26 pri -
me ra ne.

(7) Za hra nič ný zá stup ca, kto rý chce na ku po va� lieh
oslo bo de ný od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov, je po vin ný po žia da� Mi nis ter stvo za -
hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o vy da nie po tvr -
de nia o pos ta ve ní za hra nič né ho zá stup cu pod ¾a
od se ku 2 a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti pod ¾a od -
se ku 15. Ak sa zme nia úda je uve de né v po tvr de ní Mi -
nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky, Mi -
nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky
ozná mi bez od klad ne tie to sku toč nos ti Col né mu úra du
Bra ti sla va. Vzor po tvr de nia Mi nis ter stva za hra nič ných 
vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né ho zá -
stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti je uve de ný
v prí lo he č. 2.

(8) Lieh oslo bo de ný od dane mož no pre da� v da ňo vom 
skla de pre za hra nič ných zá stup cov vý luč ne za hra nič -
ným zá stup com, a to len na zá kla de po vo le nia na ná -
kup lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov. Za hra nič ný zá stup ca musí
pí som ne po žia da� Col ný úrad Bra ti sla va o vy da nie po -
vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo -
vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov. K žia dos ti
o vy da nie po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
žia da te¾ pri lo ží po tvr de nie pod ¾a od se ku 7.

(9) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov do 15 dní odo dňa po da nia žia -
dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de né ho 
od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov, v kto rom uve die iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a, jeho 
pos ta ve nie pod ¾a od se ku 2 a roč ný li mit na ná kup lie hu 
oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič -
ných zá stup cov, a to v roz sa hu pod ¾a od se kov 12 až 14.
Prí lo hou po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov je
od pi so vý list, kto rý sa vy dá va pre jed not li vé ka len dár ne 
roky. Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia -
da la o vy da nie po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de né ho
od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,42) mož no vy da� jed no po vo -
le nie pre všet ky to va ry pod lie ha jú ce spot reb ným da -
niam pod ¾a oso bit né ho pred pi su,42) kto ré ho prí lo hou
sú od pi so vé lis ty pre jed not li vé pred me ty spot reb nej
dane pod ¾a oso bit né ho pred pi su.42) Ak sa zme nia sku -

toč nos ti a úda je pod ¾a od se ku 7, Col ný úrad Bra ti sla va
s pri hliad nu tím na roz sah a zá važ nos� zmien do pl ní pô -
vod né po vo le nie na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov ale bo
vydá nové po vo le nie na ná kup lie hu oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov.
Ak za hra nič né mu zá stup co vi za nik ne ná rok na ku po -
va� lieh oslo bo de ný od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov, je po vin ný naj ne skôr do 15 dní
odo dňa zá ni ku toh to ná ro ku odo vzda� Col né mu úra du
Bra ti sla va po vo le nie na ná kup lie hu oslo bo de né ho od
dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
vrá ta ne od pi so vé ho lis tu. 

(10) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé ho lis tu v dvoch 
vy ho to ve niach; jed no vy ho to ve nie pre Col ný úrad Bra -
ti sla va a jed no vy ho to ve nie pre za hra nič né ho zá stup -
cu. Col ný úrad Bra ti sla va v od pi so vom lis te uve die roč -
ný li mit na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov, a to
v roz sa hu pod ¾a od se kov 12 až 14, ale bo jeho po mer nú
čas� pri slú cha jú cu dĺž ke ob do bia zos tá va jú ce ho do
kon ca ka len dár ne ho roka v prí pa de, ak oso ba iné ho
štá tu zís ka pos ta ve nie za hra nič né ho zá stup cu v prie -
be hu ka len dár ne ho roka. Pri vý po čte po mer nej čas ti
roč né ho li mi tu sa zoh ¾ad ňu je po čet zos tá va jú cich ka -
len dár nych me sia cov do kon ca ka len dár ne ho roka vrá -
ta ne za ča tých ka len dár nych me sia cov. Ne vy čer pa ný li -
mit ale bo jeho čas� je ne pre nos ná do na sle du jú ce ho
ka len dár ne ho roka. Za hra nič ný zá stup ca odo vzdá Col -
né mu úra du Bra ti sla va od pi so vý list pre prí sluš ný ka -
len dár ny rok do 31. ja nu ára na sle du jú ce ho ka len dár -
ne ho roka. Col ný úrad Bra ti sla va vydá od pi so vý list raz
roč ne na na sle du jú ci ka len dár ny rok na zá kla de žia -
dos ti za hra nič né ho zá stup cu.

(11) Za hra nič ný zá stup ca je po vin ný pri kaž dom ná -
ku pe lie hu v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov pred lo ži� po vo le nie na ná kup lie hu oslo bo de né ho
od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
a od pi so vý list. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre
za hra nič ných zá stup cov za zna me ná v od pi so vom lis te
množ stvo za kú pe né ho lie hu v lit roch a po ne chá si kó -
piu po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov a kó piu
od pi so vé ho lis tu.

(12) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2 písm. a)
a b) môže na kú pi� za ka len dár ny rok lieh kódu kom bi -
no va nej no men kla tú ry 2208 naj viac v množ stve 400
lit rov lie hu.

(13) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2 písm. c)
až f) môže na kú pi� na osob nú spot re bu za ka len dár ny
rok lieh kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2208 naj -
viac v tých to množ stvách:
a) ve dú ci mi sie . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 lit rov lie hu,
b) ve dú ci kon zu lár ne ho úra du . . . . . . 150 lit rov lie hu,
c) člen dip lo ma tic ké ho per so ná lu . . . . 70 lit rov lie hu,
d) člen ad mi nis tra tív ne ho a tech nic ké ho

 per so ná lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 lit rov lie hu.
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(14) Za hra nič ný zá stup ca uve de ný v od se ku 2 písm. g)
môže na kú pi� na osob nú spot re bu za ka len dár ny rok
lieh kódu kom bi no va nej no men kla tú ry 2208 naj viac
v množ stve 40 lit rov lie hu.

(15) Po vo le nie na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov Col ný
úrad Bra ti sla va vydá v roz sa hu pod ¾a od se kov 12 až 14
len za hra nič ným zá stup com tých štá tov, kto ré pos ky -
tu jú ob dob né zvý hod ne nie ale bo vra ca jú daň ob ča nom
Slo ven skej re pub li ky, ak po ží va jú vý sa dy a imu ni ty
pod ¾a me dzi ná rod nej zmluvy19a) (ïa lej len „slo ven ský
zá stup ca“). Vzá jom nos� sa ne vz�a hu je na me dzi ná rod -
né or ga ni zá cie a ich úrad ní kov.

(16) Ak iný štát ne po sky tu je ob dob né zvý hod ne nie ale -
bo ne vra cia daň slo ven ským zá stup com pod ¾a od se ku
15, ne pri zná sa za hra nič ným zá stup com toh to štá tu
oslo bo de nie od dane. 

(17) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du, kto ré mu bolo
vy da né po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pod ¾a § 23 a kto rý chce pre dá va� lieh oslo bo de ný od
dane za hra nič ným zá stup com, musí pí som ne po žia da�
col ný úrad o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da -
ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov. V žia dos ti
o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du pre za hra nič ných zá stup cov žia da te¾ uve die úda je
pod ¾a § 23 ods. 1. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du je
po vin ný pred vy da ním po vo le nia na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov zlo ži� zá -
bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na pred po -
kla da né prie mer né me sač né množ stvo pred a né ho lie -
hu v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov.
Zlo že nie zá bez pe ky na daň na lieh pred a ný v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov sa ne vy ža du je, ak
zá bez pe ka na daň pod ¾a § 24 ods. 1 je zlo že ná v ta kej
výš ke, že po krý va i zá bez pe ku na daň na lieh, kto rý sa
má pre da� v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov. 

(18) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti a úda -
je pod ¾a od se ku 17 a § 37b ods. 1 a vydá žia da te ¾o vi po -
vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra -
nič ných zá stup cov do 30 dní odo dňa po da nia žia dos ti;
col ný úrad, kto rý vy dal po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov, ozná mi
bez od klad ne túto sku toč nos� Col né mu úra du Bra ti sla -
va. Ak žia da te¾ v tej to le ho te ne pre u ká že spl ne nie všet -
kých pod mie nok, col ný úrad ho vy zve, aby uve de né ne -
dos tat ky od strá nil, a vydá po vo le nie na pre vádz ko va nie 
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov do 15
dní odo dňa od strá ne nia ne dos tat kov. 

(19) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov môže do dá va� slo ven ské mu zá stup co vi 
pod ¾a od se ku 15 lieh v po za sta ve ní dane so sprie vod -
ným do ku men tom a osved če ním o oslo bo de ní od  spo -
trebnej dane,13) kto ré vy dal hos ti te¾ ský štát. Na ta kú to
pre pra vu lie hu sa zá bez pe ka na daň ne vy ža du je.

§ 37b

(1) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov môže pre dá va� lieh oslo bo de ný od dane 

vý luč ne za hra nič ným zá stup com, kto rým Col ný úrad
Bra ti sla va vy dal po vo le nie na ná kup lie hu oslo bo de né -
ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup -
cov. Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov je po vin ný vies� evi den ciu kó pií
po vo le ní na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo -
vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov a kó pií od pi so -
vých lis tov a za bez pe či�
a) skla do va nie a pre daj lie hu oslo bo de né ho od dane za -

hra nič ným zá stup com vý luč ne v da ňo vom skla de
pre za hra nič ných zá stup cov,

b) ve de nie evi den cie, v kto rej uve die naj mä
1. množ stvo pri ja té ho lie hu v lit roch,
2. množ stvo pred a né ho lie hu v lit roch čle ne né pod ¾a 

za hra nič ných zá stup cov a množ stvo pred a né ho
lie hu v lit roch od za čiat ku ka len dár ne ho roka,

3. stav zá sob lie hu v lit roch.

(2) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov je po vin ný ozná mi� Col né mu úra du
Bra ti sla va naj ne skôr do 15. dňa ka len dár ne ho me sia ca 
pod ¾a za hra nič ných zá stup cov 
a) množ stvo pred a né ho lie hu v lit roch za pred chá dza -

jú ci ka len dár ny me siac a
b) cel ko vé množ stvo pred a né ho lie hu v lit roch od za -

čiat ku ka len dár ne ho roka do kon ca pred chá dza jú -
ce ho ka len dár ne ho me sia ca.

(3) Na ve de nie evi den cie pod ¾a od se ku 1 písm. b) sa
vz�a hu je § 39 ods. 4 rov na ko a § 39 ods. 2 a 3
primerane.

(4) Na zá nik po vo le nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho
skla du pre za hra nič ných zá stup cov sa po u ži je § 23
ods. 7 až 11 pri me ra ne.“.

35. V § 38 ods. 4 prvá veta znie: „Práv nic ké oso by ale -
bo fy zic ké oso by pod ¾a od se ku 1 uzat vá ra jú zá zna my
k 30. sep tem bru ka len dár ne ho roka a uzá vier ku zá zna -
mov pred kla da jú správ co vi dane na pre ve re nie.“.

36. V § 39 ods. 1 písm. i) sa za slo vá „spot re bi te¾ ských 
ba le ní“ vkla da jú slo vá „v čle ne ní na spot re bi te¾ ské ba -
le nie skla do va né v po za sta ve ní dane a spot re bi te¾ ské
ba le nie skla do va né mimo po za sta ve nia dane (§ 23
ods. 12)“.

37. V § 39 od sek 3 znie:
„(3) Vy da nie lie hu oslo bo de né ho od dane musí by�

do lo že né
a) od ber ným po u ka zom od be ra te ¾a, ak sa vy dá va lieh

oslo bo de ný od dane pod ¾a § 7 ods. 1,
b) kó piou po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de né ho od

dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov
a kó piou od pi so vé ho lis tu, ak sa vy dá va lieh oslo bo -
de ný od dane pod ¾a § 37a.“.

38. V § 40 ods. 1 pís me no j) sa za slo vá „spot re bi te¾ -
ských ba le ní“ vkla da jú slo vá „v čle ne ní na spot re bi te¾ -
ské ba le nie skla do va né v po za sta ve ní dane a spot re bi -
te¾ ské ba le nie skla do va né mimo po za sta ve nia dane
(§ 23 ods. 12)“.

39. § 41 ods. 1 sa do pĺ ňa pís me nom i), kto ré znie:
„i) množ stva lie hu zís ka né ho re ge ne rá ciou cel kom,
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z toho množ stvo lie hu po u ži té ho na úče ly oslo bo de -
né od dane v sú la de s od ber ným po u ka zom.“.

40. V § 42 od sek 2 znie:
„(2) Opráv ne ný prí jem ca je po vin ný vies� evi den ciu

spot re bi te¾ ských ba le ní samo stat ne, v kto rej uve die
a) množ stvo pri ja tých spot re bi te¾ ských ba le ní v čle ne -

ní na spot re bi te¾ ské ba le nie pri ja té
1. mimo po za sta ve nia dane, vrá ta ne vrá te ných

spot re bi te¾ ských ba le ní,
2. v po za sta ve ní dane z iných člen ských štá tov,

b) množ stvo vy da ných spot re bi te¾ ských ba le ní,
c) sta vu zá sob spot re bi te¾ ských ba le ní.“.

41. V § 45 ods. 7 sa za slo vá „da ňo vých spl no moc nen -
cov“ vkla dá čiar ka a slo vá „pre vádz ko va te ¾ov da ňo vých
skla dov pre za hra nič ných zá stup cov“.

42. § 46 ods. 1 sa do pĺ ňa pís me nom n), kto ré znie:
„n) re gis ter pre vádz ko va te ¾ov da ňo vých skla dov pre za -

hra nič ných zá stup cov.“.

43. V § 46 ods. 2 písm. j) na kon ci sa za slo vá „písm.
m)“ vkla da jú slo vá „a písm. n)“.

44. § 46 ods. 2 sa do pĺ ňa pís me nom l), kto ré znie:
„l) iden ti fi kač né úda je pre vádz ko va te ¾a da ňo vé ho skla -

du pre za hra nič ných zá stup cov.“.

45.  § 46 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Col ný úrad Bra ti sla va je po vin ný vies� cen trál nu

elek tro nic kú da ta bá zu vy da ných po vo le ní na ná kup
lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov, kto rá ob sa hu je naj mä
a) iden ti fi kač né úda je za hra nič ných zá stup cov,
b) li mi ty pod ¾a § 37a ods. 12 až 14 vrá ta ne zos tá va jú -

cich čas tí tých to li mi tov, 
c) dá tum vy da nia po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de -

né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov a 

d) dá tum zru še nia po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de -
né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov.“.

46. V § 47 ods. 10 na kon ci pr vej vety sa pri pá ja jú tie -
to slo vá: „a na od be ra te ¾a kon trol ných zná mok, ak
skla du je pre u ká za te¾ ne zda ne né spot re bi te¾ ské ba le -
nie, kto ré pre vzal pod ¾a § 10 ods. 39“.

47. § 47 sa do pĺ ňa od se kom 14, kto rý znie:
„(14) Col ný úrad ulo ží po ku tu pre vádz ko va te ¾o vi da -

ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov, ak pred al
za hra nič né mu zá stup co vi lieh oslo bo de ný od dane nad
li mit pod ¾a § 37a ods. 12 až 14, ale bo pred al lieh oslo bo -
de ný od dane oso be, kto rej ne bo lo vy da né po vo le nie na
ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de
pre za hra nič ných zá stup cov, a to vo výš ke dane pri pa -
da jú cej na množ stvo tak to pred a né ho lie hu, naj me nej
však 100 000 Sk.“.

48. Za § 51a sa vkla dá § 51b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 51b

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám
účin ným od 1. de cem bra 2004

(1) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá vo vý -
ro be po u ží va lieh ako su ro vi nu, prí sa du ale bo po moc -
nú lát ku, a z lie ho vých od pa dov vznik nu tých v tej to vý -
ro be zís ka va lieh re ge ne rá ciou, kto rý po u ži je len v tej to
vý ro be, a kto rej
a) bolo pod ¾a § 23 zá ko na v zne ní účin nom k 30. no -

vem bru 2004 vy da né po vo le nie na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du, kto rým je pod nik na vý ro bu lie hu
pod ¾a § 18 ods. 2 písm. a), chce by� uží va te¾ ským
pod ni kom, musí pí som ne po žia da� col ný úrad o vy -
da nie od ber né ho po u ka zu pod ¾a § 11 zá ko na v zne ní
účin nom k 1. de cem bru 2004; ku dňu vy da nia od -
ber né ho po u ka zu col ný úrad od ní me po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du,

b) bol vy da ný od ber ný po u kaz pod ¾a § 11 zá ko na v zne ní 
účin nom k 30. no vem bru 2004, musí spl ni� pod -
mien ky a po vin nos ti uve de né v § 11 ods. 17 až 20 zá -
ko na v zne ní účin nom od 1. de cem bra 2004 naj ne -
skôr do 28. feb ru ára 2005. 

(2) Ak ko na nie o žia dos ti o vy da nie od ber né ho po u ka -
zu pred lo ženej pod ¾a § 11 zá ko na v zne ní účin nom k 30. 
no vem bru 2004 práv nic kou oso bou ale bo fy zic kou oso -
bou, kto rá vo vý ro be po u ží va lieh ako su ro vi nu, prí sa -
du ale bo po moc nú lát ku, a z lie ho vých od pa dov vznik -
nu tých v tej to vý ro be chce zís ka va� lieh re ge ne rá ciou,
kto rý po u ži je len v tej to vý ro be, ne bo lo ukon če né, col ný 
úrad po sú di túto žia dos�, ako keby bola pred lo že ná po
30. no vem bri 2004; col ný úrad vy zve žia da te ¾a o do pl -
ne nie žia dos ti pod ¾a § 11 zá ko na v zne ní účin nom od
1. de cem bra 2004.

(3) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá pod ¾a
§ 23 zá ko na v zne ní účin nom k 30. no vem bru 2004
pred lo ži la žia dos� na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla -
du, kto rým je pod nik na vý ro bu lie hu pod ¾a § 18 ods. 2
písm. a), a chce by� uží va te¾ ským pod ni kom, kto rý  po -
užíva vo vý ro be lieh ako su ro vi nu, prí sa du ale bo po -
moc nú lát ku, a z lie ho vých od pa dov vznik nu tých v tej to 
vý ro be chce zís ka va� lieh re ge ne rá ciou, kto rý po u ži je
len v tej to vý ro be, a ko na nie o tej to žia dos ti ne bo lo
ukon če né, col ný úrad po sú di túto žia dos�, ako keby
bola pred lo že ná po 30. no vem bri 2004, a vy zve žia da te -
¾a o do pl ne nie žia dos ti pod ¾a § 11 zá ko na v zne ní účin -
nom od 1. de cem bra 2004. 

(4) Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba uve de ná
v od se ku 1 písm. b) v ob do bí od 1. de cem bra 2004 do
28. feb ru ára 2005 pred lo ží žia dos� o vy da nie od ber né -
ho po u ka zu, col ný úrad jej vydá od ber ný po u kaz s do -
bou plat nos ti od ber né ho po u ka zu naj ne skôr do 28.
feb ru ára 2005. Ak práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba
pod ¾a § 1 písm. b) spl ní po sled nú z pod mie nok a po vin -
nos tí usta no ve ní § 11 ods. 17 až 20 zá ko na v zne ní
účin nom od 1. de cem bra 2004, pí som ne po žia da col ný
úrad o pre dĺ že nie doby plat nos ti tak to vy da né ho od ber -
né ho po u ka zu, nie však na dobu dlh šiu ako je den rok. 
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(5) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se -
ku 1 písm. b), kto rá naj ne skôr do 28. feb ru ára 2005
spl ní pod mien ky a po vin nos ti uve de né v § 11 ods. 17 až
20 zá ko na v zne ní účin nom od 1. de cem bra 2004, je po -
vin ná poda� za ob do bie odo dňa, keï jej col ný úrad vy -
dal od ber ný po u kaz, do dňa spl ne nia po sled nej z pod -
mie nok a po vin nos tí uve de ných v § 11 ods. 17 až 20
zá ko na v zne ní účin nom od 1. de cem bra 2004 da ňo vé
pri zna nie, a to do 25. dňa ka len dár ne ho me sia ca na sle -
du jú ce ho po me sia ci, v kto rom spl ni la po sled nú z tých -
to pod mie nok; zá ro veň podá žia dos� o vrá te nie dane.
Col ný úrad za po čí ta daň s uplat ne ným ná ro kom na
vrá te nie dane, naj viac však do výš ky dane uve de nej
v da ňo vom pri zna ní, a to aj v prí pa de, ak v uve de nom
ob do bí už po dal da ňo vé pri zna nie. 

(6) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se -
ku 1 písm. b), kto rá do 28. feb ru ára 2005 ne spl ni la
pod mien ky a po vin nos ti uve de né v § 11 ods. 17 až 20
zá ko na v zne ní účin nom od 1. de cem bra 2004, je po vin -
ná poda� do 25. mar ca 2005 da ňo vé pri zna nie za ob do -
bie od 1. mája 2004 do 28. feb ru ára 2005 a v rov na kej
le ho te za pla ti� daň. 

(7) Ak ko na nie o ulo že ní po ku ty pod ¾a § 47 ods. 5 zá -
ko na v zne ní účin nom k 30. no vem bru 2004 práv nic kej
oso be ale bo fy zic kej oso be pod ¾a od se ku 1 písm. b), 
a) ne bo lo prá vo plat ne ukon če né k 30. no vem bru 2004, 

ko na nie o ulo že ní po ku ty sa pre ru ší naj dlh šie do 28.
feb ru ára 2005; ko na nie o ulo že ní po ku ty sa za sta ví,
ak táto práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba spl ni la
pod mien ky a po vin nos ti usta no ve né v § 11 ods. 17 až 
20 zá ko na v zne ní účin nom od 1. de cem bra 2004,

b) bolo k 30. no vem bru 2004 ukon če né prá vo plat ným
roz hod nu tím, po vin nos� za pla ti� po ku tu za ni ká, ak
táto práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba spl ni la
pod mien ky a po vin nos ti usta no ve né v § 11 ods. 17 až 
20 zá ko na v zne ní účin nom od 1. de cem bra 2004; ak
bola po ku ta za pla te ná správ co vi dane, po ku tu na
žia dos� vrá ti ako da ňo vý pre pla tok pod ¾a oso bit né ho 
pred pi su,51) ak táto práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká
oso ba spl ni la pod mien ky a po vin nos ti usta no ve né
v § 11 ods. 17 až 20 zá ko na v zne ní účin nom od 1. de -
cem bra 2004.

(8) Ak ko na nie o ulo že ní po ku ty pod ¾a § 47 ods. 5 zá -
ko na v zne ní účin nom k 30. no vem bru 2004 voči práv -
nic kej oso be ale bo fy zic kej oso be uve de nej v od se ku 1
písm. b) ne bo lo prá vo plat ne za ča té, toto ko na nie sa ne -
za čne, ak táto práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba spl -
ni la pod mien ky a po vin nos ti usta no ve né v § 11 ods. 17
až 20 zá ko na v zne ní účin nom od 1. de cem bra 2004.“.

49. Za § 51b sa vkla dá § 51c, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 51c

Pre chod né usta no ve nia k úpra vám
účin ným od 1. ja nu ára 2005

(1) Za hra nič ný zá stup ca môže po žia da� o vrá te nie
dane pod ¾a § 16 ods. 10 a 11 zá ko na v zne ní účin nom
k 31. de cem bru 2004 naj ne skôr do 25. ja nu ára 2005,

inak mož nos� vrá te nia dane za ni ká. Na vrá te nie dane
sa uplat ní usta no ve nie § 16 ods. 13 zá ko na v zne ní
účin nom k 31. de cem bru 2004.

(2) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
od 1. ja nu ára 2005 pre vádz ko va� da ňo vý sklad pre za -
hra nič ných zá stup cov pod ¾a zá ko na v zne ní účin nom
od 1. ja nu ára 2005, je po vin ná pí som ne po žia da� col ný
úrad o re gis trá ciu a o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko -
va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov,
pri čom žia dos� o re gis trá ciu a vy da nie toh to po vo le nia
musí poda� col né mu úra du naj ne skôr do 15. de cem bra
2004. Na žia dos� o re gis trá ciu a vy da nie po vo le nia na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov a na toto po vo le nie sa po u ži je § 23 pri me ra ne. 

(3) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a pod ¾a od se ku 2
sku toč nos ti a úda je pod ¾a od se kov 2 a 12 a vydá žia da -
te ¾o vi po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pre za hra nič ných zá stup cov do de sia tich dní odo dňa
po da nia žia dos ti; col ný úrad, kto rý vy dal po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov, ozná mi bez od klad ne túto sku toč nos� Col né -
mu úra du Bra ti sla va. Ak žia da te¾ v tej to le ho te  nepre -
ukáže spl ne nie všet kých pod mie nok, col ný úrad vy zve
žia da te ¾a, aby uve de né ne dos tat ky od strá nil, a vydá
po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za -
hra nič ných zá stup cov do pia tich dní odo dňa od strá ne -
nia ne dos tat kov. 

(4) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba pod ¾a od se ku
2 je po vin ná pred vy da ním po vo le nia na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov zlo ži� zá -
bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej na prie mer -
né me sač né množ stvo pred a né ho lie hu. Ak práv nic ká
oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la o vy da nie po vo le -
nia na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič -
ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,42) je po vin -
ná zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa da jú cej
na pred po kla da né prie mer né me sač né množ stvo pred a -
ných to va rov uve de ných v po vo le ní na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov. Na zlo že -
nie zá bez pe ky na daň sa po u ži je § 24 pri me ra ne. 

(5) Za hra nič ný zá stup ca, kto rý chce od 1. ja nu ára
2005 na ku po va� lieh oslo bo de ný od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a zá ko na
v zne ní účin nom od 1. ja nu ára 2005, je po vin ný naj ne -
skôr do 10. de cem bra 2004 po žia da� Mi nis ter stvo za -
hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o vy da nie po tvr -
de nia o pos ta ve ní za hra nič né ho zá stup cu pod ¾a § 37a
ods. 2 a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti pod ¾a § 37a
ods. 15. Vzor po tvr de nia Mi nis ter stva za hra nič ných
vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né ho zá -
stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti je uve de ný
v prí lo he č. 2.

(6) Za hra nič ný zá stup ca pod ¾a od se ku 5 musí pí som -
ne po žia da� Col ný úrad Bra ti sla va o vy da nie po vo le nia
na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla -
de pre za hra nič ných zá stup cov, pri čom žia dos� o vy da -
nie po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov musí
poda� Col né mu úra du Bra ti sla va naj ne skôr do 20. de -
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cem bra 2004. K žia dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup
lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov žia da te¾ pri lo ží po tvr de nie pod ¾a
od se ku 5. 

(7) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov do de sia tich dní odo dňa po da -
nia žia dos ti o vy da nie po vo le nia na ná kup lie hu oslo bo -
de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov, v kto rom uve die iden ti fi kač né úda je žia da -
te ¾a, jeho pos ta ve nie pod ¾a § 37a ods. 2, spl ne nie pod -
mien ky pod ¾a § 37a ods. 15 a roč ný li mit na ná kup lie -
hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov, a to v roz sa hu pod ¾a § 37a
ods. 12 až 14. Prí lo hou po vo le nia na ná kup lie hu oslo -
bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za hra nič ných
zá stup cov je od pi so vý list na rok 2005. Ak práv nic ká
oso ba ale bo fy zic ká oso ba už po žia da la o vy da nie po vo -
le nia na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom
skla de pre za hra nič ných zá stup cov pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,42) mož no vy da� jed no po vo le nie pre všet ky to -
va ry pod lie ha jú ce spot reb ným da niam pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,42) kto ré ho prí lo hou sú od pi so vé lis ty pre
jed not li vé pred me ty spot reb nej dane pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.42)

(8) Col ný úrad Bra ti sla va vydá po vo le nie na ná kup
lie hu oslo bo de né ho od dane v da ňo vom skla de pre za -
hra nič ných zá stup cov vrá ta ne od pi so vé ho lis tu v dvoch 
vy ho to ve niach; jed no vy ho to ve nie pre Col ný úrad Bra -
ti sla va a jed no vy ho to ve nie pre za hra nič né ho zá stup -
cu. Col ný úrad Bra ti sla va v od pi so vom lis te uve die roč -
ný li mit na ná kup lie hu oslo bo de né ho od dane
v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá stup cov v roz sa -
hu pod ¾a § 37a ods. 12 až 14. 

(9) Pre vádz ko va te¾ da ňo vé ho skla du, kto ré mu bolo
vy da né po vo le nie na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du
pod ¾a § 23 a kto rý chce od 1. ja nu ára 2005 pre dá va�
lieh oslo bo de ný od dane za hra nič ným zá stup com,
musí pí som ne po žia da� col ný úrad o vy da nie po vo le nia
na pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných

zá stup cov pod ¾a zá ko na v zne ní účin nom od 1. ja nu ára
2005. V žia dos ti o vy da nie po vo le nia na pre vádz ko va -
nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov žia -
da te¾ uve die úda je pod ¾a § 23 ods. 1, pri čom žia dos�
o vy da nie toh to po vo le nia musí poda� col né mu úra du
naj ne skôr do 15. de cem bra 2004. Pre vádz ko va te¾ da -
ňo vé ho skla du je po vin ný pred vy da ním po vo le nia na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov zlo ži� zá bez pe ku na daň vo výš ke dane pri pa -
da jú cej na pred po kla da né prie mer né me sač né množ -
stvo pred a né ho lie hu v da ňo vom skla de pre
za hra nič ných zá stup cov. Zlo že nie zá bez pe ky na daň na 
lieh pred a ný v da ňo vom skla de pre za hra nič ných zá -
stup cov sa ne vy ža du je, ak zá bez pe ka na daň pod ¾a § 24 
ods. 1 je zlo že ná v ta kej výš ke, že po krý va i zá bez pe ku
na daň na lieh, kto rý sa má pre da� v da ňo vom skla de
pre za hra nič ných zá stup cov. 

(10) Col ný úrad pre ve rí u žia da te ¾a sku toč nos ti a úda -
je pod ¾a od se kov 9 a 12 a vydá žia da te ¾o vi po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov do de sia tich dní odo dňa po da nia žia dos ti; col -
ný úrad, kto rý vy dal po vo le nie na pre vádz ko va nie da -
ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov, ozná mi
bez od klad ne túto sku toč nos� Col né mu úra du Bra ti sla -
va. Ak žia da te¾ v tej to le ho te ne pre u ká že spl ne nie všet -
kých pod mie nok, col ný úrad vy zve žia da te ¾a, aby uve -
de né ne dos tat ky od strá nil, a vydá po vo le nie na
pre vádz ko va nie da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá -
stup cov do piatich dní odo dňa od strá ne nia ne dos tat -
kov. 

(11) Col ný úrad môže v po vo le ní na pre vádz ko va nie
da ňo vé ho skla du pre za hra nič ných zá stup cov uvies�
prevádzkovo-technické pod mien ky pre vádz ko va nia ta -
ké ho to skla du.

(12) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá chce
pre vádz ko va� da ňo vý sklad pre za hra nič ných zá stup -
cov, je po vin ná za bez pe či� skla do va nie a pre daj lie hu
oslo bo de né ho od dane za hra nič ným zá stup com v da -
ňo vom skla de ur če nom vý luč ne na pre daj pre za hra -
nič ných zá stup cov.“.
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50. Prí lo ha č. 2 znie:

„Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 105/2004 Z. z. 
v zne ní zá ko na č. 632/2004 Z. z.

VZOR

Po tvr de nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky o pos ta ve ní za hra nič né ho
zá stup cu a o spl ne ní pod mien ky vzá jom nos ti (ïa lej len „po tvr de nie“) pod ¾a § 37a ods. 7

zá ko na č. 105/2004 Z. z. o spot reb nej dani z lie hu a o zme ne a do pl ne ní
zá ko na č. 467/2002 Z. z. o vý ro be a uvá dza ní lie hu na trh

v zne ní zá ko na č. 211/2003 Z. z. v zne ní zá ko na č. 632/2004 Z. z. 
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Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „MZV SR“) 
 
Dĺžka pobytu zahraničného zástupcu: 
 
 
Splnenie podmienky vzájomnosti: 
 
 
Ukončenie pobytu na území Slovenskej republiky: 
 
 
Iná zmena MZV SR: 
 
 
 
Dátum:                                                    Podpis:                                           Odtlačok pečiatky MZV SR: 
 

 

Zahraničný zástupca (meno a priezvisko) 

Vysielajúci štát 

Adresa sídla (bydliska) 

Postavenie zahraničného zástupcu 
�  diplomatická misia, konzulárny úrad, medzinárodná  
     organizácia 

�   vedúci misie, konzulárneho úradu, medzinárodnej  
       organizácie                                                                     

�   diplomatický zástupca 

�   konzulárny úradník 

�   člen administratívneho a technického personálu 

�   konzulárny zamestnanec 

�   úradník medzinárodnej organizácie 
 
(Vyznačí sa X) 

Číslo telefónu Číslo faxu 

Podpis zahraničného zástupcu 
 
 
 
 

Podpis vedúceho misie, odtlačok pečiatky 



Čl. II

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004

s vý nim kou čl. I bo dov 3, 4, 9, 17, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 
45, 47 a 50, kto ré na do bú da jú účin nos� 1. ja nu ára
2005.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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633

Z Á  K O N

z 27. ok tób ra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach,
o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon)

v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní ne skor ších pred pi sov

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych
po môc kach, o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos -
ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne -
skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z.
o re kla me v zne ní zá ko na č. 104/1999 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 122/1999 Z. z., 
zá ko na č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 370/1999 Z. z., zá -
ko na č. 119/2000 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko -
na č. 488/2001 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z. , zá ko na
č. 216/2002 Z. z., zá ko na č. 457/2002 Z. z., zá ko na
č. 256/2003 Z. z., zá ko na č. 9/2004 Z. z., zá ko na
č. 434/2004 Z. z. a zá ko na č. 578/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 1 sa slo vo „schva ¾o va nie“ na hrá dza slo -
va mi „uvá dza nie na trh“.

2. V § 2 ods. 8 sa slo vá „syn te tic ké ho ale bo bio lo gic -
ké ho“ na hrá dza jú slo va mi „¾ud ské ho, rast lin né ho, ži -
vo číš ne ho, che mic ké ho ale bo prí rod né ho“.

3. V § 2 ods. 21 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „(ïa -
lej len „člen ský štát“)“.

4. § 2 sa do pĺ ňa od sek mi 22 až 28, kto ré zne jú:
„(22) ¼ud ská krv na úče ly toh to zá ko na je krv zís ka ná 

od dar cu a upra ve ná na trans fú ziu ale bo ur če ná na
ïal šie spra co va nie.

(23) Zlož ka z krvi je te ra pe u tic ká zlož ka ¾ud skej krvi,
kto rá môže by� pri pra ve ná rôz ny mi me tó da mi.

(24) Trans fúz ny liek je liek pri pra ve ný z ¾ud skej krvi,
z ¾ud skej plaz my ale bo z kme ňo vých kr vo tvor ných bu -
niek z pu poč ní ko vej krvi, z pe ri fér nej krvi ale bo z kost -
nej dre ne.

(25) Auto lóg na trans fú zia je trans fú zia, pri kto rej
dar ca a prí jem ca sú jed na a tá istá oso ba a pri kto rej sa
po u ží va jú ¾ud ská krv a zlož ky z krvi zís ka né pri pred -
chá dza jú com od be re.

(26) Trans fúzio lo gic ké za ria de nie je pra co vi sko zod -
po ved né za vy šet re nie dar cov krvi, od ber ¾ud skej krvi,
skú ša nie ¾ud skej krvi a zlo žiek z krvi bez oh¾a du na
účel ich ur če nia, za spra co va nie, ucho vá va nie a dis tri -

bú ciu ¾ud skej krvi a zlo žiek z krvi, ak sú ur če né na
trans fú ziu; ne za hŕ ňa ne moc nič né krv né ban ky. 

(27) Ne moc nič ná krv ná ban ka je jed not ka zdra vot -
níc ke ho za ria de nia ústav nej zdra vot nej sta rost li vos ti,
v kto rej sa ucho vá va a dis tri bu u je ¾ud ská krv a zlož ky
z krvi a vy ko ná va jú sa skúš ky kom pa ti bi li ty ¾ud skej
krvi a zlo žiek z krvi ur če ných vý luč ne na po u ži tie vo
vlast nom zdra vot níc kom za ria de ní ústav nej sta rost li -
vos ti vrá ta ne trans fú zie. 

(28) Liek je aj prí rod ná lie či vá voda,1b) ak spĺ ňa po žia -
dav ky na kva li tu, účin nos� a bez peč nos� a má ude le né
po vo le nie na uve de nie na trh pod ¾a § 20 ods. 1.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1b znie:
„1b) § 65a ods. 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor -
ších pred pi sov.“.

5. V § 4 ods. 1 pís me ná c) a d) zne jú:
„c) dip lo mom o špe cia li zá cii3) v po ža do va nom od bo re,
d) cer ti fi ká tom na vý kon cer ti fi ko va ných pra cov ných

čin nos tí,3)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3 znie:
„3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 213/2004 Z. z.

o ïal šom vzde lá va ní pra cov ní kov v zdra vot níc tve v zne ní na -
ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 436/2004 Z. Z.“.

6.  V § 4 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) do kla dom o pra xi.“.

7. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 6 sa ci tá cia „§ 83
Zá kon ní ka prá ce v zne ní ne skor ších pred pi sov.“ na hrá -
dza ci tá ciou „§ 85 Zá kon ní ka prá ce.“.

8. V § 7 ods. 3 písm. b) sa na kon ci čiar ka na hrá dza
bod ko čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ak ide o po vo -
le nie na vý ro bu lie kov, musí žia da te¾ uvies� lie ky a lie -
ko vé for my, kto ré sa majú vy rá ba�,“.

9. V § 7 ods. 3 pís me no g) znie:
„g) klad ný po su dok prí sluš né ho or gá nu na ochra nu

zdravia6aa) na pra cov né prie sto ry,“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6aa znie:
„6aa) § 27 ods. 2 písm. e) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -

li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor -
ších pred pi sov.“.

10. V § 8 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Po vo le nie sa vy dá va na špe ciál nom pa pie ri s ho -
lo gra mom, kto rý si žia da te¾ za kú pi na or gá ne prí sluš -
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nom na vy da nie po vo le nia; ten to or gán vydá žia da te ¾o vi 
úč tov ný do klad.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 5 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 6.

11. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 7 sa ci tá cia „Zá -
kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 115/1995 Z. z. o ochra ne zvie rat.“ na hrá dza ci tá ciou
„Na prí klad zá kon č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta -
rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov v zne ní ne -
skor ších pred pi sov, na ria de nie vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky č. 289/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú
po žia dav ky na ochra nu zvie rat po u ží va ných na po kus -
né úče ly ale bo iné ve dec ké úče ly v zne ní na ria de nia vlá -
dy Slo ven skej re pub li ky č. 489/2003 Z. z.“.

12.  § 15 sa do pĺ ňa od se kom 15, kto rý znie:
„(15) Za ka zu je sa ob ča no vi Slo ven skej re pub li ky zú -

čast ni� sa na kli nic kom skú ša ní v za hra ni čí bez pred -
chá dza jú ce ho sú hla su zdra vot nej po is �ov ne, v kto rej je
po is ten com.“.

13. V § 16 od sek 7 znie:
„(7) Na mul ti cen tric ké kli nic ké skú ša nie sa vy ža du je

sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia ale bo sta no vi s -
ko k zme ne úda jov v pro to ko le len jed nej etic kej ko mi -
sie pre všet ky pra co vi ská v Slo ven skej re pub li ke, kto ré
sa zú čas tňu jú na mul ti cen tric kom kli nic kom skú ša ní.
Sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia ale bo sta no vi s -
ko k zme ne úda jov v pro to ko le vydá etic ká ko mi sia, kto -
rú o sta no vi sko po žia da za dá va te¾, kto rý vo svo jej žia -
dos ti vý slov ne uve die, že ide o mul ti cen tric ké kli nic ké
skú ša nie. Etic ká ko mi sia musí pred vy da ním svoj ho
sta no vi ska k eti ke kli nic ké ho skú ša nia ale bo sta no vi s -
ka k zme ne úda jov v pro to ko le kon zul to va� ob sah pred -
met né ho sta no vi ska s etic ký mi ko mi sia mi všet kých
pra co vísk v Slo ven skej re pub li ke, kto ré sa zú čas tňu jú
na mul ti cen tric kom kli nic kom skú ša ní.“.

14. V § 16c ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „Eu róp skej únie
(ïa lej len „člen ský štát“)“.

15. V § 19 ods. 1 pís me no a) znie:
„a) lie ky vy rá ba né v šar žiach, kto ré sú uvá dza né na trh

pod oso bit ným ná zvom a v oso bit nom ba le ní (ïa lej
len „hro mad ne vy rá ba ný liek“),“.

16. V § 20 ods. 2 písm. e) sa za slo vá „ozbro je né sily“
vkla dá čiar ka a slo vá „ozbro je né zbo ry“.

17. V § 20 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom g), kto ré znie:
„g) inak ti vo va né imu no lo gic ké ve te ri nár ne lie ky vy ro be -

né z pa to gé nov a an ti gé nov zís ka ných zo zvie ra �a
ale bo zvie rat z rov na ké ho cho vu, kto ré sa po u ží va jú
na lie če nie toho is té ho zvie ra �a ale bo zvie rat z toho
is té ho cho vu v rov na kej lo ka li te (ïa lej len „auto gén -
ne vak cí ny“).“. 

18. § 20 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Po žia dav ky na kva li tu, zís ka va nie, pre pra vu od

zdro ja na mies to úpra vy a pl ne nia, úpra vu, kon tro lu
kva li ty, ba le nie a ozna čo va nie vnú tor né ho oba lu a von -
kaj šie ho oba lu a uvá dza nie na trh prí rod ných lie či vých
vôd usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá mi nis ter stvo zdra vot níc tva.“.

19. V § 21 ods. 1 dru há veta znie: „Žia da te¾ musí ma�

tr va lý po byt ale bo síd lo v Slo ven skej re pub li ke ale bo
v inom člen skom štá te.“.

20. V § 21 od sek 5 znie:
„(5) Ak štát ny ús tav zis tí, že liek, kto rý je pred me tom

žia dos ti o re gis trá ciu lie ku, je už re gis tro va ný v inom
člen skom štá te, bez od klad ne po žia da prí sluš ný or gán
člen ské ho štá tu, kto rý vy dal roz hod nu tie o re gis trá cii
lie ku, aby mu pred lo žil hod no tia cu sprá vu toh to lie -
ku.“. 

21.  V § 21 ods. 6 písm. b) a c) sa vy púš �a jú slo vá „Eu -
róp skej únie“.

22.  V § 21 ods. 7 sa slo vá „v od se ku 5“ na hrá dza jú
slo va mi „v od se ku 6“.

23.  V § 21 ods. 8 sa slo vá „v od se ku 6“ na hrá dza jú
slo va mi „v od se ku 7“.

24.  V § 21 ods. 11 sa slo vá „v od se ku 5“ na hrá dza jú
slo va mi „v od se ku 6“.

25. § 21a sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Ak štát ny ús tav zis tí, že žia dos� o re gis trá ciu lie -

ku je už v štá diu po su dzo va nia v inom člen skom štá te,
môže roz hod nú� o po za sta ve ní po su dzo va nia žia dos ti
až do dňa do ru če nia hod no tia cej sprá vy pri pra ve nej
iným člen ským štá tom; štát ny ús tav túto sku toč nos�
ozná mi ostat ným člen ským štá tom a žia da te ¾o vi.“.

26. V § 22 ods. 2 písm. j) sa slo vá „§ 22 ods. 10“ na -
hrá dza jú slo va mi „§ 22 ods. 11“.

27. V § 22 od sek 6 znie:
„(6) Štát ny ús tav vydá roz hod nu tie o re gis trá cii lie ku

do 90 dní odo dňa do ru če nia hod no tia cej sprá vy vy žia -
da nej pod ¾a § 21 ods. 5, ak uzná roz hod nu tie o re gis trá -
cii lie ku vy da né prí sluš ným or gá nom toh to člen ské ho
štá tu. Ak má štát ny ús tav odô vod ne né po do zre nie, že
liek ne spĺ ňa po žia dav ky na kva li tu, bez peč nos� a účin -
nos�, po stu pu je pod ¾a § 22a ods. 7 až 14.“.

28. V § 22 od sek 7 znie: 
„(7) Dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku je po vin ný

vo pred po žia da� štát ny ús tav o schvá le nie pri pra vo va -
nej zme ny. Pri schva ¾o va ní zmien v roz hod nu tí o re gis -
trá cii lie ku vy da nom pod ¾a § 22 a 22a sa po stu pu je
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.12aa)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12aa znie:
„12aa) Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 1084/2003 z 3. júna 2003 o pre -

skú ma ní zmien pod mie nok v po vo le ní na uve de nie na trh
hu mán nych lie kov a ve te ri nár nych lie kov, kto ré vy dal prí -
sluš ný or gán člen ské ho štá tu (Úrad ný ves tník Eu róp skej
únie L 159, 27. 6. 2003).“.

29. V § 22 ods. 9 písm. d) sa slo vá „§ 22 ods. 10“ na -
hrá dza jú slo va mi „§ 22 ods. 11“. 

30. V § 22a ods. 1 sa slo vá „v prí lo he č. 4 bode 3“ na -
hrá dza jú slo va mi „v prí lo he č. 4 bo doch 2 a 3“.

31. V § 22a sa od sek 7 do pĺ ňa pís me nom d), kto ré
znie: 

„d) ak liek pred sta vu je ri zi ko po ško de nia zdra via ¾udí,
zvie rat ale bo ži vot né ho pros tre dia.“.

32. V § 22a ods. 12 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
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„a agen tú re pred lo ží kó piu prí sluš né ho roz hod nu tia
a sú hrn cha rak te ris tic kých vlast nos tí lie ku“. 

33. Do te raj ší text § 23 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa pís me na mi t) až v), kto ré zne jú:
„t) za bez pe či�, aby kaž dá šar ža lie ku vy ro be ná v člen -

skom štá te bola uve de ná na trh len vte dy, ak bola vy -
ro be ná a kon tro lo va ná v sú la de s práv ny mi pred pis -
mi plat ný mi v da nom člen skom štá te a v sú la de
s kon trol ný mi po stup mi schvá le ný mi pri re gis trá cii
lie ku; ak šar ža lie kov bola kon tro lo va ná v inom člen -
skom štá te a do dá va sa do Slo ven skej re pub li ky, pri -
kla dá sa k do dáv ke lie ku sprá va o vy ko na nej kon tro -
le v prí sluš nom člen skom štá te pod pí sa ná oso bou
zod po ved nou za za bez pe čo va nie kva li ty pri vý ro be
lie ku, 

u) za bez pe či�, aby kaž dá šar ža lie ku vy ro be ná v tre tej
kra ji ne bola v Slo ven skej re pub li ke ale bo v nie -
ktorom inom člen skom štá te po dro be ná úpl nej kva -
li ta tív nej ana lý ze, kvan ti ta tív nej ana lý ze všet kých
lie čiv a všet kým ostat ným skú ša niam ale bo kon tro -
lám pot reb ným na za bez pe če nie kva li ty lie ku v sú la -
de s kon trol ný mi po stup mi schvá le ný mi pri re gis trá -
cii lie ku; ak šar ža lie kov bola kon tro lo va ná v inom
člen skom štá te a do dá va sa do Slo ven skej re pub li ky, 
pri kla dá sa k do dáv ke lie ku sprá va o vy ko na nej kon -
tro le v prí sluš nom člen skom štá te pod pí sa ná oso -
bou zod po ved nou za za bez pe čo va nie kva li ty pri vý -
ro be lie ku,

v) ur či� oso bu s tr va lým po by tom na úze mí Slo ven skej
re pub li ky spl no moc ne nú dr ži te ¾om roz hod nu tia o re -
gis trá cii lie ku za stu po va� ho a ko na� v jeho mene.“. 

34. § 23 sa do pĺ ňa od se kom 2, kto rý znie:
„(2) Dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku môže do -

dá va� ten to liek len dr ži te ¾om po vo le nia na ve¾ ko dis tri -
bú ciu lie kov, ne moc nič ným le kár ňam, ve rej ným le kár -
ňam vrá ta ne ich po bo čiek a zdra vot ným po is �ov niam
pros tred níc tvom zmluv nej le kár ne a oč ko va ciu lát ku aj
úra dom ve rej né ho zdra vot níc tva; nie je opráv ne ný úč -
to va� cenu ob chod né ho vý ko nu. Pri do dá va ní toh to lie -
ku musí do dr žia va� po žia dav ky na správ nu ve¾ ko dis tri -
buč nú prax (§ 32 ods. 5).“.

35. V § 24 ods. 3 sa za slo vá „LEN PRE OZBRO JE NÉ
SILY“ vkla da jú slo vá „a OZBRO JE NÉ ZBO RY“.

36. § 24 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Prí rod ná lie či vá voda môže by� ba le ná len do vnú -

tor né ho oba lu. Ná le ži tos ti ozna čo va nia vnú tor né ho
oba lu usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis (§ 20 
ods. 5).“.

37. § 25 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Ak ide o prí rod né lie či vé vody, pí som ná in for má -

cia pre po u ží va te ¾ov môže by� sú čas �ou ozna če nia na
vnú tor nom oba le.“.

38. § 27 sa do pĺ ňa od se kom 17, kto rý znie:
„(17) Vý rob ca zdra vot níc kej po môc ky po spl ne ní pod -

mie nok usta no ve ných v od se koch 4, 13 a 14 do dá va
zdra vot níc ku po môc ku, za kto rej uve de nie na trh zod -
po ve dá, dr ži te ¾om po vo le nia na ve¾ ko dis tri bú ciu zdra -
vot níc kych po mô cok, ne moc nič ným le kár ňam, ve rej -
ným le kár ňam vrá ta ne ich po bo čiek, vý daj niam
zdra vot níc kych po mô cok, zdra vot ným po is �ov niam

pros tred níc tvom zmluv né ho za ria de nia na pos ky to va -
nie le ká ren skej sta rost li vos ti a pa cien tom; nie je
opráv ne ný úč to va� cenu ob chod né ho vý ko nu. Pri do da -
ní tej to zdra vot níc kej po môc ky musí do dr žia va� po žia -
dav ky na správ nu ve¾ ko dis tri buč nú prax (§ 32 ods. 5).“.

39. V § 29 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) ur či li od bor né ho zá stup cu zod po ved né ho za vý ro bu

lie kov, kto rým môže by� fy zic ká oso ba, kto rá zís ka la
vy so ko škol ské vzde la nie v od bo re
1. far má cia a má prax naj me nej dva roky vo vý ro be

lie kov ale bo zís ka la špe cia li zá ciu v od bo re far ma -
ce u tic ká tech no ló gia, 

2. vše obec né le kár stvo, ve te ri nár ske le kár stvo, ché -
mia ale bo bio ló gia a zís ka la špe cia li zá ciu v od bo re 
far ma ce u tic ké tech no lo gic ké po stu py,“.

40. V § 29 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me na mi d) až f), kto ré
zne jú:

„d) ur či li od bor né ho zá stup cu zod po ved né ho za za bez -
pe čo va nie kva li ty lie kov, kto rým môže by� fy zic ká
oso ba, kto rá zís ka la vy so ko škol ské vzde la nie v od -
bo re
1. far má cia a má prax naj me nej pä� ro kov v la bo ra -

tó riu na kon tro lu lie kov ale bo zís ka la špe cia li zá -
ciu v od bo re far ma ce u tic ká kon tro la a za bez pe čo -
va nie kva li ty lie kov,

2. vše obec né le kár stvo, ve te ri nár ske le kár stvo, ché -
mia ale bo bio ló gia a zís ka la špe cia li zá ciu v od bo re 
za bez pe čo va nie kva li ty lie kov,

e) ur či li od bor né ho zá stup cu zod po ved né ho za re gis -
trá ciu lie kov, kto rým môže by� fy zic ká oso ba, kto rá
zís ka la vy so ko škol ské vzde la nie v od bo re far má cia,
vše obec né le kár stvo, ve te ri nár ske le kár stvo, ché mia 
ale bo bio ló gia,

f) ur či li naj me nej jed né ho od bor né ho zá stup cu zod po -
ved né ho za vý ro bu, za bez pe čo va nie kva li ty a re gis -
trá ciu lie ku, ak ide o vý ro bu uve de nú v od se ku 3
písm. e), kto rý spĺ ňa nie ktorú z kva li fi kač ných po -
žia da viek uve de ných v písmene d).“.

41. § 29 sa do pĺ ňa od sek mi 3 až 5, kto ré zne jú: 
„(3) Po vo le nie na vý ro bu lie kov je pot reb né pri 

a) úpl nej vý ro be lie kov, čiast ko vej vý ro be lie kov vrá ta -
ne zmluv nej vý ro by a vý rob ných po stu pov sú vi sia -
cich s de le ním, ba le ním a úpra vou ba le nia lie kov, 

b) vý ro be lie kov na úče ly vý vo zu,
c) vý ro be skú ša ných pro duk tov ale bo skú ša ných lie -

kov na úče ly kli nic ké ho skú ša nia (§ 16d),
d) do vo ze lie kov z tre tích štá tov; v tých to prí pa doch sa

po u ži jú usta no ve nia § 29 a 30, 
e) zís ka va ní, pre pra ve od zdro ja na mies to úpra vy a pl -

ne nia, úpra ve a pl ne ní prí rod nej lie či vej vody do
spot re bi te¾ ské ho oba lu.

(4) Po vo le nie na vý ro bu lie kov nie je pot reb né pri prí -
pra ve lie kov, de le ní lie kov, ba le ní lie kov a úpra ve ba le -
nia lie kov, ak sa nie ktorá z uve de ných čin nos tí vy ko -
ná va pri pos ky to va ní le ká ren skej sta rost li vos ti
v ne moc nič nej le kár ni, vo ve rej nej le kár ni a v po boč ke
ve rej nej le kár ne (§ 34). 

(5) Or gán, kto rý roz ho du je o vy da ní po vo le nia na vý -
ro bu lie kov, uzná va po vo le nie na vý ro bu lie kov vy da né
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prí sluš ným or gá nom člen ské ho štá tu pod ¾a od se ku 3
písm. c) ale bo d).“.

42. V § 30 ods. 1 pís me no d) znie:
„d) do dá va� liek, kto ré ho je vý rob com, a to len dr ži te ¾om

po vo le nia na ve¾ ko dis tri bú ciu lie kov, ne moc nič ným
le kár ňam, ve rej ným le kár ňam vrá ta ne ich po bo čiek
a zdra vot ným po is �ov niam pros tred níc tvom zmluv -
nej le kár ne; oč ko va ciu lát ku, kto rej je vý rob com, aj
úra dom ve rej né ho zdra vot níc tva,“.

43. V § 30 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom r), kto ré znie:
„r) pri lo ži� ku kaž dej do dáv ke lie kov do klad s uve de ním

dá tu mu do dáv ky, ná zvu lie ku, do da né ho množ stva,
ná zvu a ad re sy prí jem cu, čís la šar že a roz hod nu tie
o pre pus te ní šar že s dá tu mom a pod pi som od bor né -
ho zá stup cu zod po ved né ho za za bez pe čo va nie kva li -
ty lie kov a za toto roz hod nu tie (ïa lej len „ana ly tic ký
cer ti fi kát o pre pus te ní šar že“).“. 

44. V § 30 od sek 2 znie:
„(2) Do dá va� lie ky iným sub jek tom, než sú uve de né

v od se ku 1 písm. d), je za ká za né, ak ten to zá kon  neu -
stanovuje inak. Pri do dá va ní lie kov pod ¾a od se ku 1
písm. d) musí by� dr ži te¾ po vo le nia na vý ro bu lie kov dr -
ži te ¾om roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku a musí do dr žia -
va� po žia dav ky na správ nu ve¾ ko dis tri buč nú prax (§ 32
ods. 5); nie je opráv ne ný úč to va� cenu ob chod né ho vý -
ko nu.“.

45. § 30 sa do pĺ ňa od sek mi 3 až 5, kto ré zne jú:
„(3) Do dá va nie lie kov a lie čiv iným ako zdra vot níc -

kym za ria de niam, kto ré po u ží va jú lie ky a lie či vá na
úče ly vý uč by a vý skumu, po vo ¾u je v odô vod ne ných prí -
pa doch mi nis ter stvo zdra vot níc tva.

(4) Lie ky a lie či vá ur če né pre ozbro je né sily a ozbro je -
né zbo ry mož no do dá va� aj iným práv nym sub jek tom,
ako sú uve de né v od se ku 1 písm. d), bez po vo le nia mi -
nis ter stva zdra vot níc tva.

(5) Prí rod né lie či vé vody mož no do dá va� aj iným sub -
jek tom, ako sú uve de né v od se ku 1 písm. d), bez po vo le -
nia mi nis ter stva zdra vot níc tva.“.

46.  V § 31 ods. 1 sa slo vo „vý rob ca“ na hrá dza slo va mi 
„dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku“.

47. V § 31 ods. 2 sa slo vo „vý rob ca“ na hrá dza slo va mi
„dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku“.

48. V § 32 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) ur či li od bor né ho zá stup cu zod po ved né ho za ve¾ ko -

dis tri bú ciu, kto rým môže by� fy zic ká oso ba, kto rá
zís ka la
1. vy so ko škol ské vzde la nie v štu dij nom od bo re far -

má cia, ak ide o ve¾ ko dis tri bú ciu lie kov a aj zdra -
vot níc kych po mô cok,

2. vy so ko škol ské vzde la nie v štu dij nom od bo re far -
má cia ale bo stre do škol ské vzde la nie na stred nej
zdra vot níc kej ško le s ma tu ri tou v štu dij nom od -
bo re far ma ce u tic ký la bo rant a zís kala špe cia li zá -
ciu v od bo re zdra vot níc ke po môc ky ale bo v od bo re 
le ká ren stvo, ak ide o ve¾ ko dis tri bú ciu len zdra -
vot níc kych po mô cok,

3. stre do škol ské vzde la nie na stred nej zdra vot níc -
kej ško le s ma tu ri tou

3.1 v štu dij nom od bo re očný op tik, ak ide o ve¾ ko -
dis tri bú ciu len op tic kých zdra vot níc kych po -
mô cok,

3.2 v štu dij nom od bo re zub ný tech nik, ak ide
o ve¾ ko dis tri bú ciu len den tál nych zdra vot níc -
kych po mô cok,

3.3 v štu dij nom od bo re or to pe dic ký pro te tik, ak
ide o ve¾ ko dis tri bú ciu len ortopedicko-prote-
tic kých zdra vot níc kych po mô cok,

4. stre do škol ské vzde la nie na stred nej od bor nej
ško le v štu dij nom od bo re or to pe dic ký tech nik,
s pra xou naj me nej pä� ro kov vo vý daj ni ale bo
v dis tri bú cii ortopedicko-protetických zdra vot -
níc kych po mô cok, ak ide o ve¾ ko dis tri bú ciu len
ortopedicko-protetických zdra vot níc kych po mô -
cok,

5. stre do škol ské vzde la nie na stred nej od bor nej
ško le s ma tu ri tou v štu dij nom od bo re sla bo prú -
do vá elek tro tech ni ka, s pra xou naj me nej pä� ro -
kov vo vý ro be ale bo v dis tri bú cii au diop ro te tic -
kých zdra vot níc kych po mô cok, ak ide
o ve¾ ko dis tri bú ciu len au diop ro te tic kých zdra vot -
níc kych po mô cok.“.

49. V § 32 od sek 3 znie:
„(3) Or gán, kto rý roz ho du je o vy da ní po vo le nia na

ve¾ ko dis tri bú ciu lie kov, uzná po vo le nie na ve¾ ko dis tri -
bú ciu lie kov vy da né prí sluš ným or gá nom iné ho člen -
ské ho štá tu.“. 

50. V § 33 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) do dá va� hu mán ne lie ky a zdra vot níc ke po môc ky len

dr ži te ¾om po vo le nia na ve¾ ko dis tri bú ciu lie kov, ne -
moc nič ným le kár ňam, ve rej ným le kár ňam vrá ta ne
ich po bo čiek, zdra vot níc kym za ria de niam am bu -
lant nej zdra vot nej sta rost li vos ti v roz sa hu usta no -
ve nom vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som,
kto rý vydá mi nis ter stvo zdra vot níc tva, zdra vot ným
po is �ov niam pros tred níc tvom zmluv nej le kár ne ale -
bo vý daj ne zdra vot níc kych po mô cok a ve te ri nár nym
le ká rom, kto rí sú dr ži te¾ mi osved če nia na pos ky to -
va nie od bor ných ve te ri nár nych slu žieb a čin nos tí,
ak ide o lie ky pod ¾a § 51 ods. 5 písm. b); oč ko va cie
lát ky aj úra dom ve rej né ho zdra vot níc tva, zdra vot -
níc ke po môc ky aj vý daj niam zdra vot níc kych po mô -
cok a op tic ké zdra vot níc ke po môc ky oč ným op ti -
kám,“.

51. V § 33 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Pri do -
dá va ní lie kov a zdra vot níc kych po mô cok pod ¾a od se -
ku 1 písm. c) ve¾ ko dis tri bú tor nie je opráv ne ný úč to va�
cenu ob chod né ho vý ko nu le kár ne a vý daj ne zdra vot -
níc kych po mô cok.“.

52. V § 33 od sek 3 znie:
„(3) Do dá va nie lie kov a lie čiv iným ako zdra vot níc -

kym za ria de niam, kto ré po u ží va jú lie ky a lie či vá na
úče ly vý uč by a vý skumu, po vo ¾u je v odô vod ne ných prí -
pa doch mi nis ter stvo zdra vot níc tva.“.

53. § 33 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Lie ky a lie či vá ur če né pre ozbro je né sily a ozbro -

je né zbo ry mož no do dá va� aj iným práv nym sub jek tom, 
ako je uve de né v od se ku 1 písm. c), bez po vo le nia mi -
nis ter stva zdra vot níc tva.“.
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54. Za § 33 sa vkla dá § 33a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 33a

Sú bež ný do voz hu mán ne ho lie ku
ale bo ve te ri nár ne ho lie ku

(1) Sú bež ným do vo zom sa ro zu mie do voz hu mán ne -
ho lie ku ale bo ve te ri nár ne ho lie ku do Slo ven skej re -
pub li ky, kto rý je sú čas ne re gis tro va ný v Slo ven skej re -
pub li ke a v inom člen skom štá te, kto rý nie je
vy ko ná va ný dr ži te ¾om roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku
v Slo ven skej re pub li ke ale bo v sú čin nos ti s ním.

(2) Sú bež ný do voz hu mán ne ho lie ku ale bo ve te ri nár -
ne ho lie ku mož no po vo li� len dr ži te ¾o vi po vo le nia na
ve¾ ko dis tri bú ciu lie kov pod ¾a § 32 ale bo § 52 vte dy, ak
sú bež ne do vá ža ný liek je re gis tro va ný v inom člen skom
štá te za rov na kých pod mie nok ako liek re gis tro va ný
v Slo ven skej re pub li ke (ïa lej len „re fe renč ný liek“)
a z toh to štá tu je dis tri bu ova ný do Slo ven skej re pub li ky
a) pod rov na kým ná zvom,
b) s kva li ta tív ne a kvan ti ta tív ne zhod ným ob sa hom lie -

či vej lát ky ale bo lá tok,
c) v zhod nej lie ko vej for me a s po dob ným vzh¾a dom,
d) v zhod nej ve¾ ko sti ba le nia,
e) v zhod nom vnú tor nom oba le,
f) s po dob nou gra fic kou úpra vou oba lu,
g) zhod ný mi vý rob ca mi ok rem ba le nia.

(3) Sú bež ne do vá ža ný liek sa ne smie od re fe renč né ho
lie ku od li šo va� kva li tou, účin nos �ou a bez peč nos �ou.
Sú bež ne do vá ža ný liek sa po u ží va za pod mie nok uve -
de ných v roz hod nu tí o re gis trá cii re fe renč né ho lie ku.

(4) Žia dos� o po vo le nie sú bež né ho do vo zu ob sa hu je
naj mä 
a) iden ti fi kač né úda je o 

1. re fe renč nom lie ku,
2. sú bež ne do vá ža nom lie ku, 
3. dr ži te ¾o vi roz hod nu tia o re gis trá cii re fe renč né ho

lie ku,
4. dr ži te ¾o vi roz hod nu tia o re gis trá cii sú bež ne do vá -

ža né ho lie ku,
5. vý rob co vi re fe renč né ho lie ku,
6. vý rob co vi sú bež ne do vá ža né ho lie ku,

b) pí som nú in for má ciu pre po u ží va te ¾ov,
c) vnú tor ný obal a von kaj ší obal, v akom je liek uve de -

ný na trh v inom člen skom štá te,
d) do klad pre u ka zu jú ci, že roz die ly ne ma jú ne ga tív ny

vplyv na kva li tu, účin nos� a bez peč nos� sú bež ne do -
vá ža né ho lie ku, ak sú bež ne do vá ža ný liek nie je
svojím zlo že ním to tož ný s re fe renč ným lie kom; v prí -
pa de roz diel ne ho zlo že nia po moc ných lá tok sa roz -
die ly uve dú v pí som nej in for má cii pre po u ží va te ¾ov
na von kaj šom oba le a na vnú tor nom oba le sú bež ne
do vá ža né ho lie ku,

e) pí som ný sú hlas ma ji te ¾a ochran nej znám ky, ak re fe -
renč ný liek má prá vo plat nú ochran nú znám ku. 

(5) K žia dos ti pod ¾a od se ku 4 sa pri kla dá 
a) liek v ba le ní, v akom má by� uve de ný na trh v Slo ven -

skej re pub li ke, 
b) ná vrh pí som nej in for má cie pre po u ží va te ¾a v slo ven -

skom ja zy ku,

c) re fe renč ný liek, ak je uvá dza ný do obe hu,
d) zoz nam vý rob cov, kto rí sa po die¾a jú na ba le ní, ozna -

čo va ní ale bo iných vý rob ných po stu poch, kto ré sa
vy ko ná va jú pri sú bež nom do vo ze lie ku, a prí sluš né
po vo le nia na vý ro bu a do kla dy o spl ne ní správ nej vý -
rob nej pra xe,

e) úda je o prí pad ných roz die loch me dzi re fe renč ným
lie kom a sú bež ne do vá ža ným lie kom.

(6) O žia dos ti o po vo le nie sú bežného do vozu lie ku
roz hod ne štát ny ús tav, ak ide o hu mán ny liek, a ús tav
kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv, ak ide o ve te ri nár ny liek,
do 45 dní odo dňa jej do ru če nia, ak sú spl ne né po žia -
dav ky uve de né v od se koch 2 až 5. Ak si štát ny ús tav
ale bo ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv vy žia da od
žia da te ¾a do pl ne nie in for má cií ale bo ïal šie pod kla dy,
vy ba vo va nie žia dos ti sa pre ru ší. Štát ny ús tav ale bo ús -
tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv si môže vy žia da� pod -
kla dy o pod mien kach re gis trá cie sú bež ne do vá ža né ho
lie ku od prí sluš ných or gá nov v inom člen skom štá te. 

(7) Na po sú de nie žia dos ti o po vo le nie sú bež né ho do -
vo zu lie ku a po vy da ní po vo le nia na sú bež ný do voz lie -
ku na sle do va nie vlast nos tí sú bež ne do vá ža né ho lie ku
pos ky tu je dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii re fe renč né -
ho lie ku na vy žia da nie štát ne ho ús ta vu ale bo ús ta vu
kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv in for má cie o pod mien -
kach re gis trá cie v iných člen ských štá toch, o roz die -
loch v re gis trá cii re fe renč né ho lie ku v Slo ven skej re -
pub li ke a v iných člen ských štá toch vrá ta ne úda jov
o mies tach vý ro by. 

(8) Dr ži te¾ po vo le nia na sú bež ný do voz lie ku je po vin -
ný
a) ucho vá va� zá zna my o pô vo de, poč te ba le ní a čís lach

šar ží sú bež ne do vá ža né ho lie ku pä� ro kov,
b) za bez pe či� po za sta ve nie vý da ja ale bo uvá dza nia na

trh sú bež ne do vá ža né ho lie ku v rov na kom roz sa hu
ako pri re fe renč nom lie ku v Slo ven skej re pub li ke
ale bo v inom člen skom štá te, od kia¾ sa do vá ža, ak
k po za sta ve niu vý da ja ale bo uvá dza nia na trh do šlo
v dô sled ku ne do dr ža nia po ža do va nej kva li ty, účin -
nos ti ale bo bez peč nos ti lie ku ale bo ak bola re gis trá -
cia zru še ná ale bo re gis trá cia stra ti la plat nos� v Slo -
ven skej re pub li ke ale bo v inom člen skom štá te,
od kia¾ sa do vá ža,

c) zoh ¾ad ňo va� zme ny v re gis trá cii re fe renč né ho lie ku,
kto ré môžu ovplyv ni� kva li tu, účin nos� a bez peč nos� 
sú bež ne do vá ža né ho lie ku,

d) za bez pe či�, aby ba le nie, ozna čo va nie a ïal šie po vo -
le né úpra vy sú bež ne do vá ža né ho lie ku vy ko ná va li
iba dr ži te lia plat né ho po vo le nia na vý ro bu lie kov,

e) ozna či� von kaj ší obal a vnú tor ný obal ná pi som „Sú -
bež ne do vá ža ný liek“ a iden ti fi kač ný mi údaj mi o dr -
ži te ¾o vi po vo le nia na sú bež ný do voz lie ku a o vý rob -
coch uve de ných v odseku 5 písm. d),

f) ozná mi� za čia tok sú bež né ho do vo zu lie ku dr ži te ¾o vi
roz hod nu tia o re gis trá cii re fe renč né ho lie ku v Slo ven -
skej re pub li ke a pos kyt nú� mu, ak ho dr ži te¾ roz hod -
nu tia o re gis trá cii re fe renč né ho lie ku o to po žia da,
vzor ku sú bež ne do vá ža né ho lie ku v ba le ní, v akom sa
bude v Slo ven skej re pub li ke uvá dza� na trh,

g) za bez pe čo va� do h¾ad nad liek mi pre do všet kým zhro -
maž ïo va ním úda jov o ne žia du cich účin koch a za -
zna me na né ne žia du ce účin ky ozna mo va� dr ži te ¾o vi
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roz hod nu tia o re gis trá cii re fe renč né ho lie ku a štát -
ne mu ús ta vu ale bo ús ta vu kon tro ly ve te ri nár nych
lie čiv. 

(9) Plat nos� po vo le nia na sú bež ný do voz lie ku je pä�
ro kov; toto po vo le nie mož no na zá kla de žia dos ti po da -
nej naj me nej tri me sia ce pred uply nu tím plat nos ti po -
vo le nia pre dĺ ži� o ïal ších pä� ro kov, a to aj opa ko va ne.
Po vo le nie za ni ká zru še ním, po za sta ve ním ale bo uply -
nu tím plat nos ti re gis trá cie re fe renč né ho lie ku v Slo -
ven skej re pub li ke ale bo v inom člen skom štá te.

(10) Štát ny ús tav ale bo ús tav kon tro ly ve te ri nár nych
lie čiv zru ší po vo le nie na sú bež ný do voz lie ku na žia dos� 
dr ži te ¾a po vo le nia. Ak dr ži te¾ po vo le nia na sú bež ný do -
voz ne do dr žu je pod mien ky uve de né v po vo le ní ale bo ak
zá važ ným spô so bom po ru ší po vin nos ti usta no ve né
tým to zá ko nom, štát ny ús tav ale bo ús tav kon tro ly ve te -
ri nár nych lie čiv po za sta ví po vo le nie ale bo roz hod ne
o jeho zru še ní.

(11) Dr ži te¾ po vo le nia na sú bež ný do voz lie ku je zod po -
ved ný za ním za bez pe čo va né čin nos ti bez toho, aby
bola dotk nu tá zod po ved nos� dr ži te ¾a roz hod nu tia o re -
gis trá cii re fe renč né ho lie ku usta no ve ná tým to zá ko -
nom.“.

55. V § 34 od sek 4 znie:
„(4) Ve rej ná le ká reň pos ky tu je le ká ren skú sta rost li -

vos� vrá ta ne in di vi du ál nej prí pra vy lie kov ve rej nos ti
a zdra vot níc ke mu za ria de niu ústav nej zdra vot nej sta -
rost li vos ti, ak spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a § 35 ods. 9 na ma -
te riál ne vy ba ve nie, prie sto ro vé vy ba ve nie a per so nál ne
ob sa de nie pra co vi ska pos ky tu jú ce ho le ká ren skú sta -
rost li vos� v ne moc nič nej le kár ni. Ve rej ná le ká reň vy dá -
va zdra vot níc ke mu za ria de niu ústav nej zdra vot nej sta -
rost li vos ti lie ky a zdra vot níc ke po môc ky na zá kla de
ob jed náv ky; je opráv ne ná úč to va� cenu ob chod né ho vý -
ko nu le kár ne a vý daj ne zdra vot níc kych po mô cok.“. 

56. V § 35 od sek 1 znie:
„(1) Le ká ren skú sta rost li vos� vo ve rej nej le kár ni

a v po boč ke ve rej nej le kár ne môže pos ky to va� fy zic ká
oso ba ale bo práv nic ká oso ba na zá kla de po vo le nia
samo správ ne ho kra ja, ak pre u ká že spl ne nie pod mie -
nok uve de ných v § 3 a 6.“.

57.  V § 35 od se ky 2 a 3 zne jú:
„(2) Fy zic kej oso be mož no vy da� po vo le nie na pos ky -

to va nie le ká ren skej sta rost li vos ti, ak spĺ ňa pod mien ky
uve de né v § 3 a 6 a pre u ká že od bor nú spô so bi los� dip lo -
mom o skon če ní vy so ko škol ské ho štú dia v štu di jnom
od bo re far má cia a do kla dom o pra xi naj me nej pä� ro -
kov vo ve rej nej le kár ni ale bo v ne moc nič nej le kár ni ale -
bo dip lo mom o špe cia li zá cii v od bo re le ká ren stvo.

(3) Fy zic kej oso be, kto rá ne spĺ ňa pod mien ky uve de né
v od se ku 2, a práv nic kej oso be, kto rá je žia da te ¾om o vy -
da nie po vo le nia, mož no vy da� po vo le nie na pos ky to va -
nie le ká ren skej sta rost li vos ti, ak pre u ká že, že za mest -
ná va od bor né ho zá stup cu, kto rý od bor nú spô so bi los�
pre u ká zal do kla dom o skon če ní vy so ko škol ské ho štú -
dia v štu dij nom od bo re far má cia a do kla dom o pra xi naj -
me nej pä� ro kov vo ve rej nej le kár ni ale bo v ne moc nič nej
le kár ni ale bo dip lo mom o špe cia li zá cii v od bo re le ká ren -
stvo, a ak spĺ ňa pod mien ky uve de né v § 3 a 6. Pod mien -
ka za mest ná va nia od bor né ho zá stup cu, kto rý od bor nú

spô so bi los� pre u ká zal do kla dom o skon če ní vy so ko škol -
ské ho štú dia v štu dij nom od bo re far má cia a do kla dom
o pra xi naj me nej pä� ro kov vo ve rej nej le kár ni ale bo
v ne moc nič nej le kár ni ale bo dip lo mom o špe cia li zá cii
v od bo re le ká ren stvo, musí by� spl ne ná po celý čas  po -
skytovania le ká ren skej sta rost li vos ti.“.

58. V § 35 ods. 5 sa slo vá „dip lo mom o špe cia li zá cii
a nad stav bo vej špe cia li zá cii“ na hrá dza jú slo va mi „do -
kla dom o pra xi naj me nej pä� ro kov vo ve rej nej le kár ni
ale bo v ne moc nič nej le kár ni ale bo dip lo mom o špe cia li -
zá cii v od bo re le ká ren stvo“.

59. V § 35 od sek 7 znie:
(7) Žia da te¾ o pos ky to va nie le ká ren skej sta rost li vos ti

vo vý daj ni zdra vot níc kych po mô cok ale bo jeho od bor ný
zá stup ca pre u ka zu je od bor nú spô so bi los� do kla dom
o skon če ní vy so ko škol ské ho štú dia v štu dij nom od bo re
far má cia ale bo do kla dom o skon če ní štú dia na stred nej
zdra vot níc kej ško le ma tu rit nou skúš kou v od bo re far -
ma ce u tic ký la bo rant a do kla dom o zís ka ní špe cia li zá cie
v od bo re zdra vot níc ke po môc ky ale bo v od bo re le ká ren -
stvo. Ak ide o vý daj zdra vot níc kych ortopedicko-
-protetických po mô cok, do kla dom o skon če ní štú dia na
stred nej zdra vot níc kej ško le ma tu rit nou skúš kou v od -
bo re or to pe dic ký pro te tik. Ak ide o vý daj zdra vot níc kych 
au diop ro te tic kých po mô cok, do kla dom o skon če ní štú -
dia na stred nej od bor nej ško le ma tu rit nou skúš kou
v od bo re sla bo prú do vá elek tro tech ni ka a do kla dom
o pra xi naj me nej pä� ro kov vo vý ro be a v dis tri bú cii au -
diop ro te tic kých zdra vot níc kych po mô cok.“.

60. § 35 sa do pĺ ňa od sek mi 10 až 15, kto ré zne jú:
„(10) Le ká ren skú sta rost li vos� ne mô že pos ky to va�

oso ba, kto rá je opráv ne ná pred pi so va� lie ky a zdra vot -
níc ke po môc ky, ok rem fy zic kej oso by, kto rá ne po sky -
tu je am bu lant nú zdra vot nú sta rost li vos� ale bo ústav -
nú zdra vot nú sta rost li vos�.

(11) Pri pos ky to va ní le ká ren skej sta rost li vos ti uhrá -
dza nej ale bo čias toč ne uhrá dza nej na zá kla de zdra vot -
né ho po is te nia je dr ži te¾ po vo le nia na pos ky to va nie le -
ká ren skej sta rost li vos ti po vin ný ma� uza tvo re nú
zmlu vu o pos ky to va ní le ká ren skej sta rost li vos ti so
zdra vot nou po is �ov ňou po is ten ca.15aa)

(12) Zmlu va o pos ky to va ní le ká ren skej sta rost li vos ti
so zdra vot nou po is �ov ňou po is ten ca musí ob sa ho va�
kri té riá a po žia dav ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.15ab)

(13) Zmluv né stra ny sú opráv ne né vy po ve da� zmlu vu,
ak jed na zo zmluv ných strán ne do dr ží pod mien ky  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su.15ac)

(14) Zmlu vu s dr ži te ¾om po vo le nia na pos ky to va nie le -
ká ren skej sta rost li vos ti uza tvo re nú pod ¾a od se ku 12
ne mož no zru ši�, ak dr ži te¾ po vo le nia na pos ky to va nie
le ká ren skej sta rost li vos ti 
a) do dr žu je plat né práv ne pred pi sy pri úč to va ní ceny

za vy da né lie ky a zdra vot níc ke po môc ky,
b) umož ňu je ce no vé kon tro ly opráv ne ným oso bám

zmluv nej zdra vot nej po is �ov ne. 

(15) Ak zdra vot ná po is �ov ňa zmlu vou pod ¾a od se ku 12
ob me dzu je dr ži te ¾a po vo le nia na pos ky to va nie le ká ren -
skej sta rost li vos ti pri za bez pe čo va ní do stup nos ti lie kov 
uhrá dza ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných na zá kla de
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zdra vot né ho po is te nia, dr ži te¾ po vo le nia na pos ky to va -
nie le ká ren skej sta rost li vos ti môže po žia da� Úrad pre
do h¾ad nad zdra vot nou sta rost li vos �ou (ïa lej len
„úrad“) (§ 68b) ale bo mi nis ter stvo zdra vot níc tva o pre -
skú ma nie pred me tu zmlu vy.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 15aa až 15ac zne jú:
„15aa) § 7 ods. 3 zá ko na č. 581/2004 Z. z. o zdra vot ných po is �ov -

niach, do h¾a de nad zdra vot nou sta rost li vos �ou a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov. 

15ab) § 7 ods. 9 písm. b) a d) a ods. 10 zá ko na č. 581/2004 Z. z. 
15ac) § 7 ods. 11 písm. a) a ods. 15 písm. a) zá ko na

č. 581/2004 Z. z.“.

61. V § 36 ods. 2 pís me no g) znie:
„g) za bez pe či� vy ko ná va nie le ká ren skej po ho to vost nej

služ by na ria de nej far ma ce u tom samo správ ne ho
kra ja,“.

62. V § 36 ods. 2 pís me no o) znie:
„o) za sla� kaž do roč ne evi den ciu o vy da ní lie kov ob sa hu -

jú cich omam né lát ky a psy cho trop né lát ky II. sku pi -
ny; evi den ciu za sie la� far ma ce u to vi samo správ ne ho
kra ja a re gio nál ne mu ve te ri nár ne mu le ká ro vi,“.

63. V § 36 ods. 2 písm. t) sa slo vá „štát ne mu ok res né -
mu far ma ce u to vi“ na hrá dza jú slo va mi „far ma ce u to vi
samo správ ne ho kra ja“.

64. V § 36 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi u) a v), kto ré
zne jú:

„u) ozná mi� do 30 dní po skon če ní štvr� ro ka Ús ta vu
zdra vot níc kych in for má cií a šta tis ti ky v Bra ti sla ve
úda je o poč te a sor ti men te lie kov a zdra vot níc kych
po mô cok vy da ných bez le kár ske ho pred pi su s uve -
de ním kódu lie ku ale bo zdra vot níc kej po môc ky, poč -
tu ba le ní a pre daj nej ceny lie ku,

v) vies� ku so vú evi den ciu lie kov, zdra vot níc kych po -
mô cok a die te tic kých po tra vín.“. 

65. V § 36 ods. 3 písm. e) sa slo vá „kraj ské mu štát ne -
mu far ma ce u to vi“ na hrá dza jú slo va mi „far ma ce u to vi
samo správ ne ho kra ja“.

66. § 36 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Dr ži te¾ po vo le nia na pos ky to va nie le ká ren skej

sta rost li vos ti ne smie vy be ra� fi nanč nú úhra du za vý daj 
lie kov, zdra vot níc kych po mô cok a die te tic kých po tra -
vín, za kto ré pri slú cha fi nanč ná úhra da pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,15) ok rem prí pa du, ak le kár na zá kla de
pí som né ho sú hla su pa cien ta vy zna čí na le kár skom
pred pi se v čas ti „Hra dí pa cient“ fi nanč nú úhra du pa -
cien ta, ani vy be ra� fi nanč nú úhra du v ne správ nej výš -
ke.“.

67. § 37 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 37

Sor ti ment le kár ne a vý daj ne
zdra vot níc kych po mô cok

(1) Zá klad ný sor ti ment ne moc nič nej le kár ne tvo ria
hu mán ne lie ky, kto ré majú ude le né po vo le nie na uve -
de nie lie ku na trh pod ¾a § 20 ods. 1 písm. a) a c) (ïa lej
len „re gis tro va ný hu mán ny liek“), zdra vot níc ke po môc -

ky, kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky na uve de nie na trh pod ¾a
oso bit ných pred pi sov,14) a die te tic ké po tra vi ny, kto ré
spĺ ňa jú po žia dav ky na uve de nie na trh pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,15b) uhrá dza né na zá kla de zdra vot né ho po -
is te nia, lie či vá uve de né v Slo ven skom lie ko pi se (§ 45)
ale bo v Eu róp skom lie ko pi se.

(2) Zá klad ný sor ti ment ve rej nej le kár ne a po boč ky
ve rej nej le kár ne tvo ria re gis tro va né hu mán ne lie ky, re -
gis tro va né ve te ri nár ne lie ky, zdra vot níc ke po môc ky,
kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky na uve de nie na trh pod ¾a oso -
bit ných pred pi sov,14) die te tic ké po tra vi ny, kto ré spĺ ňa -
jú po žia dav ky na uve de nie na trh pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,15b) uhrá dza né na zá kla de zdra vot né ho po is -
te nia, lie či vá uve de né v Slo ven skom lie ko pi se (§ 45) ale -
bo v Eu róp skom lie ko pi se.

(3) Zá klad ný sor ti ment vý daj ne zdra vot níc kych po mô -
cok tvo ria zdra vot níc ke po môc ky, kto ré spĺ ňa jú po žia -
dav ky na uve de nie na trh pod ¾a oso bit ných pred pi sov,14) 
uhrá dza né na zá kla de zdra vot né ho po is te nia.

(4) Re gis tro va né hu mán ne lie ky [§ 20 ods. 1 písm. a)
a c) a § 22a], zdra vot níc ke po môc ky, kto ré spĺ ňa jú po -
žia dav ky na uve de nie na trh pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov,14) die te tic ké po tra vi ny, kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky
na uve de nie na trh pod ¾a oso bit né ho pred pi su,15b) kto ré 
nie sú uhrá dza né na zá kla de zdra vot né ho po is te nia,
a re gis tro va né ve te ri nár ne lie ky [§ 20 ods. 1 písm. b) a c) 
a § 22a] je dr ži te¾ po vo le nia na pos ky to va nie le ká ren -
skej sta rost li vos ti po vin ný za bez pe či� v roz sa hu po vo le -
nej čin nos ti bez zby toč né ho od kla du.

(5) Do pln ko vý sor ti ment ve rej nej le kár ne, po boč ky
ve rej nej le kár ne a vý daj ne zdra vot níc kych po mô cok
tvo ria die te tic ké vý rob ky, det ská vý ži va, prí rod né mi -
ne rál ne vody a iné vý rob ky ur če né na ochra nu a pod po -
ru zdra via, kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky na uve de nie na
trh pod ¾a oso bit ných pred pi sov.15c) 

(6) Do pln ko vý sor ti ment ve rej nej le kár ne a po boč ky
ve rej nej le kár ne mož no pre dá va� na zá kla de opráv ne -
nia pre vádz ko va� živ nos�.15d)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 15b až 15d zne jú: 
„15b) § 2 ods. 1 a § 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách v zne ní ne skor ších pred pi -
sov.

15c) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z.
v zne ní ne skor ších pred pi sov.

15d) § 25 zá ko na č. 455/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

68. § 38 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Ak oso ba opráv ne ná pred pi so va� lie ky na le kár -

skom pred pi se na mies to dáv ko va nia na pí še po znám ku
„ad ma nus me di ci“, le ká reň je opráv ne ná roz ba li� ori gi -
nál ne ba le nie lie ku a vy da� pred pí sa né množ stvo lie ku.
Na ba le nie lie ku a ozna če nie oba lu sa vz�a hu jú vše -
obec né usta no ve nia o prí pra ve lie kov pod ¾a po žia da -
viek správ nej le ká ren skej pra xe (§ 35 ods. 9). Le ká reň
úč tu je po mer nú čas� vy da né ho lie ku.“. 

69. Za § 38a sa vkla dá § 38b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:
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„§ 38b

Pred pi so va nie a vý daj
ná hrad né ho ge ne ric ké ho lie ku

(1) Ge ne ric ké lie ky sú te ra pe u tic ky rov no cen né lie ky, 
kto ré majú rov na kú ces tu po da nia a spô sob po da nia,
rov na kú lie ko vú for mu, rov na ké kva li ta tív ne a kvan ti -
ta tív ne zlo že nie lie čiv a po moc ných lá tok ovplyv ňu jú -
cich bio lo gic kú do stup nos� lie čiv v jed not ke dáv ky lie -
ko vej for my a rov na kú ve¾ kos� ba le nia vy jad re nú
uve de ním množ stva dá vok lie ko vej for my v hmot nost -
ných, ob je mo vých ale bo v ku so vých jed not kách; mu sia
by� re gis tro va né (§ 22 a 22a).

(2) Ná hrad ný ge ne ric ký liek je liek uve de ný v zo zna -
me lie kov uhrá dza ných na zá kla de zdra vot né ho
poistenia15) s inou úhra dou pa cien ta ako liek pred pí sa -
ný na le kár skom pred pi se. 

(3) Oso ba opráv ne ná pred pi so va� lie ky je pri pred pi -
so va ní lie ku po vin ná in for mo va� po is ten ca o výš ke
úhra dy po is ten ca za na vr ho va ný liek, o mož nos ti jeho
ná hra dy ge ne ric kým lie kom a o výš ke úhra dy po is ten -
ca za ná hrad né ge ne ric ké lie ky.

(4) Ak si po is te nec vy be rie na vr ho va ný liek, oso ba
opráv ne ná pred pi so va� lie ky pred pí še na vr ho va ný liek
na le kár sky pred pis.

(5) Ak si po is te nec vy be rie ná hrad ný ge ne ric ký liek,
oso ba opráv ne ná pred pi so va� lie ky túto sku toč nos� vy -
zna čí v zdra vot nej do ku men tá cii a pred pí še ná hrad ný
ge ne ric ký liek na le kár sky pred pis.

(6) Ak si po is te nec vy be rie ná hrad ný ge ne ric ký liek
a oso ba opráv ne ná pred pi so va� lie ky sú hla sí s vy da ním 
ná hrad né ho ge ne ric ké ho lie ku oso bou opráv ne nou vy -
dá va� lie ky, vy zna čí sú hlas v zdra vot nej do ku men tá cii,
pred pí še na vr ho va ný liek na le kár sky pred pis a na
druhej strane le kár ske ho pred pi su vy zna čí po znám ku
„Po žia dav ka po is ten ca vy da� ná hrad ný ge ne ric ký liek“;
po is te nec po žia dav ku po tvr dí pod pi som. Po znám ku
auto ri zu je oso ba opráv ne ná pred pi so va� lie ky od tlač -
kom pe čiat ky s ná zvom zdra vot níc ke ho za ria de nia, dá -
tu mom a vlast no ruč ným pod pi som.

(7) Ak si po is te nec vy be rie ná hrad ný ge ne ric ký liek
a trvá na jeho pred pí sa ní, ale oso ba opráv ne ná pred pi -
so va� lie ky po va žu je pred pí sa nie ná hrad né ho ge ne ric -
ké ho lie ku z me di cín ske ho h¾a di ska za ne vhodné, vy -
zna čí túto sku toč nos� v zdra vot nej do ku men tá cii a na
dru hej stra ne le kár ske ho pred pi su vy zna čí po znám ku
„Zá kaz vy da� ná hrad ný ge ne ric ký liek“. Po znám ku
auto ri zu je oso ba opráv ne ná pred pi so va� lie ky od tlač -
kom pe čiat ky s ná zvom zdra vot níc ke ho za ria de nia, dá -
tu mom a vlast no ruč ným pod pi som.

(8) Oso ba opráv ne ná vy dá va� lie ky je na po žia da nie
po is ten ca po vin ná in for mo va� o výš ke úhra dy za pred -
pí sa ný liek a o výš ke úhra dy za ná hrad né ge ne ric ké lie -
ky.

(9) Oso ba opráv ne ná vy dá va� lie ky môže vy da� po is -
ten co vi ale bo inej oso be ná hrad ný ge ne ric ký liek, ak je
na dru hej stra ne le kár ske ho pred pi su vy zna če ná po -
znám ka „Po žia dav ka po is ten ca vy da� ná hrad ný ge ne -
ric ký liek“, kto rú po is te nec po tvr dil pod pi som a oso ba

opráv ne ná pred pi so va� lie ky ju auto ri zo va la pod ¾a od -
se ku 6.

(10) Oso ba opráv ne ná vy dá va� lie ky pri vý da ji ná hrad -
né ho ge ne ric ké ho lie ku vy zna čí na le kár skom pred pi se
jeho ná zov a kód.

(11) Le ká reň zve rej ní in for má ciu o ce nách lie kov a výš -
ke úhrad po is ten ca na ve rej ne prí stup nom mies te v le -
kár ni.“. 

70. V § 39 ods. 3 sa na kon ci dru hej vety pri pá ja jú
slo vá „ozna če né šik mým mod rým pru hom“.

71. V § 39 od sek 5 znie:
„(5) Lie ky a zdra vot níc ke po môc ky uhrá dza né na zá -

kla de zdra vot né ho po is te nia, kto rých pred pi so va nie je
via za né na od bor nos� le ká ra, môžu pred pi so va� prí -
sluš ní od bor ní le ká ri, kto rým pri de li la kód le ká ra
zmluv ná zdra vot ná po is �ov ňa; prak tic kí le ká ri môžu
pred pi so va� len na ich od po rú ča nie. Od bor ný le kár
v od po rú ča ní uve die, ako dlho má prak tic ký le kár liek
ale bo zdra vot níc ku po môc ku pa cien to vi pred pi so va�;
ten to čas ne smie by� dlh ší ako šes� me sia cov. Prak tic ký 
le kár na pí še na dru hú stra nu le kár ske ho pred pi su, ak
ide o liek, ale bo le kár ske ho po u ka zu, ak ide o zdra vot -
níc ku po môc ku, po znám ku „NA OD PO RÚ ČA NIE OD -
BOR NÉ HO LE KÁ RA” s uve de ním mena a priez vis ka,
ná zvu pra co vi ska prí sluš né ho od bor né ho le ká ra, jeho
kódu a dá tu mu le kár skej sprá vy, v kto rej od po rú čal
pred pí sa nie lie ku ale bo zdra vot níc kej po môc ky. Prak -
tic ký le kár po znám ku auto ri zu je od tlač kom pe čiat ky
s ná zvom zdra vot níc ke ho za ria de nia, me nom a priez -
vis kom le ká ra, dá tu mom a vlast no ruč ným pod pi som.“.

72. V § 39 ods. 6 sa slo vá „schvá le ný pri schva ¾o va ní“
na hrá dza jú slo va mi „ur če nia uve de ný pri po su dzo va ní
zho dy“.

73. V § 39 ods. 7 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a v lie ko vej kniž ke pa cien ta, ak ju pa cien to vi vy da la
zdra vot ná po is �ov ňa“.

74. V § 39 sa za od sek 7 vkla da jú nové od se ky 8 až 10, 
kto ré zne jú:

„(8) Po dro bnos ti o vy ho to ve ní do ku men tu lie ko vej
kniž ky pa cien ta pod ¾a od se ku 7, o gra fic kých prv koch
a úda joch toh to do ku men tu a o roz sa hu za ve de nia
zdra vot ný mi po is �ov ňa mi usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo zdra vot níc tva. 

(9) Le kár ne smie pri pred pi so va ní lie kov ur čo va� pa -
cien to vi, v kto rej le kár ni si má vy bra� pred pí sa ný liek.

(10) Na pred pi so va nie a vý daj die te tic kých po tra vín sa
po u ži jú usta no ve nia o pred pi so va ní a vý da ji lie kov.“.

Do te raj šie od se ky 8 a 9 sa ozna ču jú ako od se ky 11
a 12.

75. V § 40 ods. 10 sa slo vá „štát ne ho ok res né ho le ká -
ra“ na hrá dza jú slo va mi „le ká ra samo správ ne ho kra ja“.

76. V § 40 ods. 12 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Oso -
ba opráv ne ná vy dá va� lie ky pri vý da ji lie ku po tvr dí v lie -
ko vej kniž ke pa cien ta vý daj pred pí sa né ho lie ku, ak ju
pa cien to vi vy da la zdra vot ná po is �ov ňa.“. 

77. § 40 sa do pĺ ňa od sek mi 16 až 19, kto ré zne jú:
„(16) Tla či vá le kár ske ho pred pi su, tla či vá ob jed náv -
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ky pod ¾a od se ku 11, oso bit né tla či vá le kár ske ho pred -
pi su ozna če né šik mým mod rým pru hom, oso bit né ob -
jed náv ky ozna če né šik mým mod rým pru hom (§ 39
ods. 3) a tla či vá le kár ske ho po u ka zu môže vy da� pre -
daj né mies to tých to tla čív len na zá kla de pred lo že nia
pre u ka zu opráv ňu jú ce ho ná kup tých to tla čív a pre u -
ka zu to tož nos ti le ká ra. 

(17) Pre u kaz opráv ňu jú ci ná kup tla čív uve de ných
v od se ku 16 vy dá va zdra vot ná po is �ov ňa le ká rom
opráv ne ným na zá kla de zmlu vy so zdra vot nou po is �ov -
ňou pred pi so va� lie ky a zdra vot níc ke po môc ky uhrá -
dza né na zá kla de zdra vot né ho po is te nia. Le ká rom, kto -
rí ne ma jú uzav re tý zmluv ný vz�ah so zdra vot nou
po is �ov ňou, vydá pre u kaz opráv ňu jú ci ná kup tých to
tla čív le kár samo správ ne ho kra ja.

(18) Tla či vá uve de né v od se ku 16 ne smú ob sa ho va�
text, kto rý má cha rak ter re kla my 
a) lie ku ale bo zdra vot níc kej po môc ky, 
b) vý rob cu ale bo ve¾ ko dis tri bu té ra lie ku ale bo zdra vot -

níc kej po môc ky ale bo
c) pos ky to va te ¾a zdra vot nej sta rost li vos ti.

(19) Po dro bnos ti o vy ho to ve ní tla čív uve de ných v od -
se ku 16, o gra fic kých prv koch a úda joch tých to tla čív
a o ich pre daj ných mies tach usta no ví vše obec ne zá väz -
ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo zdra vot níc -
tva.“.

78. V § 42 ods. 4 sa slo vá „[§ 23 písm. d)]“ na hrá dza jú
slo va mi „[§ 23 ods. 1 písm. d)]“.

79. V § 42 ods. 9 písm. b) sa slo vá „§ 23 písm. b)“ na -
hrá dza jú slo va mi „§ 23 ods. 1 písm. b)“.

80. § 49 sa do pĺ ňa od se kom 8, kto rý znie:
„(8) Na uvá dza nie do pln ko vých lá tok na trh, na ich

zlo že nie, skú ša nie a hod no te nie sa vz�a hu je oso bit ný
pred pis.19ab)“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19ab znie:
„19ab) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 184/1993 Z. z. 

o kr mi vách v zne ní zá ko na č. 472/2003 Z. z.“.

81. V § 50 ods. 4 sa slo vá „§ 16 ods. 2 s vý nim kou pís -
men i) a j)“ na hrá dza jú slo va mi „§ 16a“.

82. V § 51 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ús tav
kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv môže po žia da� žia da te ¾a
o re gis trá ciu ve te ri nár ne ho lie ku o ïal šie množ stvo
vzo riek lie ku a v ňom ob siah nu tých lie čiv a po moc ných
lá tok pot reb ných na ove re nie ana ly tic kých me tód, kto -
ré sa po u ží va jú na zis �o va nie re zí duí ve te ri nár nych lie -
kov v po tra vi nách ži vo číš ne ho pô vo du, ako je množ stvo
uve de né v § 21 ods. 4 písm. p).“.

83. V § 51 ods. 4 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak ide
o ve te ri nár ne lie ky, kto ré ob sa hu jú nové účin né lát ky,
kto ré nie sú uve de né v oso bit nom pred pi se,9beh) je  po -
trebné pred lo ži� kó piu žia dos ti a do ku men tov odo vzda -
ných ko mi sii na úče ly schvá le nia ma xi mál ne ho re zi du -
ál ne ho li mi tu.“.

84. V § 51 ods. 10 sa slo vá „mi nis ter stvu zdra vot níc -
tva“ na hrá dza jú slo va mi „mi nis ter stvu pô do hos po dár -
stva“.

85. V § 51 ods. 11 sa slo vá „[§ 22 ods. 4 písm. g) a h)]“
na hrá dzajú slo va mi „[§ 22 ods. 2 písm. g) a h)]“.

86. § 51 sa do pĺ ňa od sek mi 15 až 25, kto ré zne jú:
„(15) Ne i nak ti vo va né imu no lo gic ké ve te ri nár ne lie ky

vy ro be né z pa to gé nov a an ti gé nov zís ka ných zo zvie ra �a 
ale bo zo zvie rat z rov na ké ho cho vu, kto ré sa po u ží va jú
na lie če nie toho is té ho zvie ra �a ale bo tých is tých zvie rat 
v rov na kej lo ka li te, sa na úze mí Slo ven skej re pub li ky
ne smú vy rá ba�, dis tri bu ova� a po u ží va�.

(16) Ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv môže v prí pa -
de zá važ nej epi dé mie pre chod ne po vo li� po u ži tie ne re -
gis tro va né ho imu no lo gic ké ho ve te ri nár ne ho lie ku za
pred po kla du, že ne e xis tu je iný vhod ný re gis tro va ný ve -
te ri nárny liek, len so sú hla som Štát nej ve te ri nár nej
a po tra vi no vej sprá vy Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va“), kto rá pred
vy da ním po vo le nia in for mu je ko mi siu o po dro bných
pod mien kach po u ži tia lie ku.

(17) Ve te ri nár ne ho me o pa tic ké lie ky mož no uvies� na 
trh zjed no du še ným re gis trač ným po stu pom, ak spĺ ňa -
jú pod mien ky pod ¾a § 21 ods. 10 a
a) sú ur če né na po dá va nie zvie ra tám cho va ným v do -

mác nos ti ale bo exo tic kým dru hom zvie rat, z kto rých
sa ne vy rá ba jú po tra vi ny ur če né na spot re bu pre člo -
ve ka,

b) po dá va jú sa ces tou opí sa nou v Eu róp skom lie ko pi se 
ale bo v lie ko pi soch plat ných v člen ských štá toch,

c) nie sú ve te ri nár ny mi imu no lo gic ký mi ho me o pa tic -
ký mi liek mi.

(18) Ak je to pot reb né, môže ús tav kon tro ly ve te ri nár -
nych lie čiv vy ža do va�, aby sú čas �ou da né ho ve te ri nár -
ne ho lie ku bola lát ka, po mo cou kto rej sa ve te ri nár ny
liek iden ti fi ku je (mar ker).

(19) Ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv môže za miet -
nu� žia dos� o re gis trá ciu ve te ri nár ne ho lie ku pod ¾a
§ 21a ods. 4. 

(20) Ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv roz hod ne
o za miet nu tí žia dos ti o re gis trá ciu ve te ri nár ne ho lie ku
pod ¾a § 21a ods. 5 ale bo ak zis tí po su dzo va ním pred lo -
že nej do ku men tá cie, že
a) ve te ri nár ny liek nemá žiad ne lie či vé účin ky ale bo

žia da te¾ ne pred lo žil dos ta toč né dô ka zy o ta kýchto
účin koch na ži vo číš ny druh, pre kto rý je ur če ný, 

b) ochran ná le ho ta na vr ho va ná žia da te ¾om ne po sta ču -
je na za bez pe če nie toho, aby po tra vi ny zís ka né z lie -
če né ho zvie ra �a ne ob sa ho va li re zí duá, kto ré môžu
pred sta vo va� ri zi ko ohroz e nia zdra via spot re bi te ¾a,
ale bo ochran ná le ho ta nie je dos ta toč ne odô vod ne ná 
ale bo 

c) prí sluš ný ve te ri nár ny liek je za ká za ný práv ne zá väz -
ný mi akt mi Eu róp ske ho spo lo čen stva ale bo vše -
obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi Slo ven skej
re pub li ky.

(21) Ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv môže od -
miet nu� vy da� po vo le nie na uve de nie ve te ri nár ne ho lie -
ku na trh, ak je to pot reb né na ochra nu zdra via ¾udí
ale bo zvie rat. 

(22) Ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv môže na ria -
di� po za sta ve nie ale bo stiah nu tie ve te ri nár ne ho lie ku
z trhu ale bo z pre vádz ky, ak nie sú do dr ža né usta no ve -
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nia od se ku 12 písm. a) až d) a ak od po rú ča ná ochran ná
le ho ta ne po sta ču je na za bez pe če nie toho, aby po tra vi -
ny zís ka né z prí sluš né ho lie če né ho zvie ra �a ne ob sa ho -
va li re zí duá, kto ré môžu pred sta vo va� ri zi ko ohroz e nia
zdra via spot re bi te ¾a. Ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie -
čiv môže na ria di� po za sta ve nie ale bo stiah nu tie ve te ri -
nár ne ho lie ku z trhu iba v prí pa de spor ných vý rob ných
šar ží. 

(23) Ak na zá kla de vy hod no te nia úda jov o do h¾a de
nad bez peč nos �ou ve te ri nár nych lie kov ús tav kon tro ly
ve te ri nár nych lie čiv po sú di, že po vo le nie na uve de nie
ve te ri nár ne ho lie ku na trh by sa malo zru ši�, mala by sa 
po za sta vi� jeho plat nos� ale bo po zme ni� tak, aby sa ob -
me dzi li in di ká cie prí sluš né ho ve te ri nár ne ho lie ku ale -
bo jeho do stup nos�, zme ni lo dáv ko va nie, pri da la kon -
tra in di ká cia ale bo oso bit né upo zor ne nie, bez od klad ne
to ozná mi agen tú re, člen ským štá tom a dr ži te ¾o vi po vo -
le nia na uve de nie ve te ri nár ne ho lie ku na trh. V na lie -
ha vých prí pa doch môže ús tav kon tro ly ve te ri nár nych
lie čiv po za sta vi� plat nos� po vo le nia na uve de nie ve te ri -
nár ne ho lie ku na trh za pred po kla du, že naj ne skôr na -
sle du jú ci pra cov ný deň to ozná mi agen tú re, ko mi sii
a ostat ným člen ským štá tom.

(24) Po dro bnos ti o schva ¾o va ní a po u ží va ní ve te ri nár -
nych prí prav kov usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo pô do hos po dár stva.

(25) Ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv in for mu je
ko mi siu o po u ži tí zjed no du še né ho re gis trač né ho po -
stu pu pri po vo ¾o va ní uvedenia ve te ri nár ne ho ho me o -
pa tického lie ku na trh pod ¾a od se ku 17.“.

87. Za § 51 sa vkla dá § 51a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 51a

Po vin nos ti dr ži te ¾a roz hod nu tia
o re gis trá cii ve te ri nár ne ho lie ku

Dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii ve te ri nár ne ho lie ku
je po vin ný ok rem povinností uve de ných v § 23
a) ucho vá va� naj me nej pä� ro kov zá zna my uve de né

v § 23 ods. 1 písm. b),
b) sle do va� naj nov šie po znat ky a po stu py ana ly tic ké ho 

zis �o va nia úda jov o ochran nej le ho te ve te ri nár ne ho
lie ku a ozna mo va� aké ko¾ vek zme ny ús ta vu kon tro ly 
ve te ri nár nych lie čiv,

c) ozna mo va� ús ta vu kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv
všet ky po do zre nia na zá važ né ne žia du ce účin ky
a ne žia du ce účin ky na ¾udí bez od klad ne, naj ne skôr
do 15 ka len dár nych dní od prijatia prí sluš nej in for -
má cie,

d) ozna mo va� ur če né mu or gá nu re fe renč né ho člen ské -
ho štá tu, ak ide o liek re gis tro va ný po stu pom vzá -
jom né ho uzná va nia (§ 22a), spô so bom a v ča so vých
le ho tách do hod nu tých s re fe renč ným člen ským štá -
tom, všet ky po do zre nia na zá važ né a ne o ča ká va né
ne žia du ce účin ky na ¾udí, kto ré sa vy skyt li,

e) za bez pe či� až do dá tu mu času po u ži te¾ nos ti na skla -
de pri me ra né množ stvo re pre zen ta tív nych vzo riek
ve te ri nár ne ho lie ku kaž dej šar že a na po žia da nie ich
bez od klad ne pos kyt nú� ús ta vu kon tro ly ve te ri nár -
nych lie čiv, ak ide o imu no lo gic ký ve te ri nár ny liek,

f) na po žia da nie ús ta vu kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv
pos kyt nú� vzor ky šar ží ve te ri nár nych imu no lo gic -
kých lie kov na vy ko na nie kon tro ly kva li ty pred ich
pre pus te ním na trh.“.

88. V § 52 ods. 4 pís me no a) znie:
„a) do dá va� ve te ri nár ne lie ky a ve te ri nár ne zdra vot níc ke 

po môc ky dr ži te ¾om po vo le nia na ve¾ ko dis tri bú ciu
ve te ri nár nych lie kov, ve rej ným le kár ňam vrá ta ne
ich po bo čiek, ve te ri nár nym le ká rom, kto rí sú dr ži -
te¾ mi osved če nia na pos ky to va nie od bor ných ve te ri -
nár nych slu žieb a čin nos tí, a pre mi xy pre me di ko va -
né kr mi vá aj schvá le ným vý rob com me di ko va ných
krmív19ac) a me di ko va né kr mi vá cho va te ¾om zvie rat
na zá kla de pred pi su ve te ri nár ne ho le ká ra,19ad)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 19ac a 19ad zne jú:
„19ac) § 29 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších

pred pi sov.
19ad) § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky

č. 41/2004 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po žia dav ky na prí -
pra vu, uvá dza nie na trh a po u ží va nie me di ko va ných kr -
mív.“.

89. V § 52 sa od sek 4 do pĺ ňa pís me na mi f) a g), kto ré
zne jú:
„f) as poň raz roč ne vy ko na� in ven tú ru, pri kto rej sa po -

rov na jú množ stvá pri ja tých a vy da ných ve te ri nár -
nych lie kov so zá so ba mi, kto ré sa v čase in ven tú ry
na chá dza jú v skla de; v sprá ve o vy ko na nej in ven tú re 
sa mu sia za zna me na� všet ky zis te né ne zrov na los ti,

g) do sied mich dní po do vo ze me di ko va ných kr mív
z tre tích kra jín a pri ob cho do va ní s nimi s iný mi
člen ský mi štát mi pred lo ži� kó piu sprie vod né ho cer -
ti fi ká tu pod ¾a oso bit né ho pred pi su 19ae) na prí sluš nú
re gio nál nu ve te ri nár nu a po tra vi no vú sprá vu.“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19ae znie:
„19ae) Zá kon č. 488/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 41/2004 Z. z.“.

90. § 52 sa do pĺ ňa od sek mi 5 až 9, kto ré zne jú:
„(5) S ve te ri nár ny mi liek mi ale bo lát ka mi, kto ré mož -

no po u ži� ako ve te ri nár ne lie ky a majú ana bo lic ké, pro -
ti in fekč né, pro ti pa ra zi tic ké, pro ti zá pa lo vé, hor mo nál -
ne ale bo psy cho trop né vlast nos ti, môžu v Slo ven skej
re pub li ke za ob chá dza� a po u ží va� ich len oso by, kto ré
sú opráv ne né pod ¾a toh to zá ko na a oso bit né ho pred pi -
su.9) 

(6) Ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv ve die re gis ter
dr ži te ¾ov po vo le nia na vý ro bu ve te ri nár nych lie kov
a dr ži te ¾ov po vo le nia na ve¾ ko dis tri bú ciu ve te ri nár nych 
lie čiv a lie kov, kto rí majú po vo le né ma� v drž be lie či vá,
kto ré mož no po u ži� na vý ro bu ale bo prí pra vu ve te ri nár -
nych lie kov s vlast nos �a mi pod ¾a od se ku 5. Tie to oso by
mu sia vies� po dro bné zá zna my o príj me a vý da ji lie čiv,
kto ré mož no po u ži� na vý ro bu ale bo prí pra vu ve te ri nár -
nych lie kov, a mu sia ich ucho vá va� naj me nej tri roky
od vy ko na nia po sled nej ope rá cie; na po žia da nie ich
mu sia pred lo ži� or gá nom štát nej sprá vy na úse ku ve te -
ri nár nej far má cie (§ 59) na úče ly ich kon tro ly.

(7) Vlast ní ci zvie rat ale bo cho va te lia zvie rat ur če ných
na vý ro bu po tra vín mu sia pred lo ži� na po žia da nie or gá -
nu štát nej sprá vy na úse ku ve te ri nár nej far má cie do kla -
dy o za kú pe ní, drž be a po dá va ní ve te ri nár nych lie kov
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s vlast nos �a mi uve de ný mi v od se ku 5 a ve te ri nár nych
lie kov, kto ré majú ur če nú ochran nú le ho tu.

(8) Ve¾ ko dis tri bú tor, kto rý chce dis tri bu ova� ve te ri -
nár ny liek v Slo ven skej re pub li ke a zís kal po vo le nie na
ve¾ ko dis tri bú ciu ve te ri nár nych lie kov v inom člen skom
štá te, musí po žia da� o po vo le nie na ve¾ ko dis tri bú ciu
ve te ri nár nych lie kov v Slo ven skej re pub li ke, kto ré vydá 
ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv. V žia dos ti uve die
naj mä in for má cie o dru hu dis tri bú cie, ad re su, mies to
skla do va nia a úze mie pô sob nos ti.

(9) Na dr ži te ¾a po vo le nia pod ¾a od se ku 8 sa vz�a hu jú
po vin nos ti pod ¾a § 32, 33 a 52.“.

91. V § 53 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a úda je o kva li ta tív nom a kvan ti ta tív nom zlo že ní ve te ri -
nár ne ho lie ku“.

92. V § 53 sa za od sek 2 vkla da jú nové od se ky 3 a 4,
kto ré zne jú:

„(3) Ak von kaj ší obal ve te ri nár ne ho lie ku ne e xis tu je,
všet ky úda je, kto ré by mali by� na ta komto oba le uve -
de né pod ¾a toh to usta no ve nia, mu sia by� uve de né na
vnú tor nom oba le.

(4) Ak je je di ným oba lom ve te ri nár ne ho lie ku vnú tor -
ný obal a ta ký to ve te ri nár ny liek je uvá dza ný do obe hu
vo väč ších ba le niach, všet ky úda je uve de né na ta komto 
oba le mu sia by� v sú la de s § 24 ods. 1 písm. l) až n), p)
a r), § 25 a 54.“. 

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 5.

93. § 55 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 55

Sú hrn cha rak te ris tic kých vlast nos tí
ve te ri nár ne ho lie ku

Sú hrn cha rak te ris tic kých vlast nos tí ve te ri nár ne ho
lie ku musí ob sa ho va� 
a) ná zov ve te ri nár ne ho lie ku,
b) kva li ta tív ne a kvan ti ta tív ne zlo že nie ve te ri nár ne ho

lie ku s uve de ním lie čiv a po moc ných lá tok, kto rých
po zna nie je pot reb né na správ ne po da nie ve te ri nár -
ne ho lie ku; po u ží va jú sa me dzi ná rod né ne chrá ne né
ná zvy od po rú ča né Sve to vou zdra vot níc kou or ga ni -
zá ciou, ak ta ké to ná zvy ne e xis tu jú, po u ží va jú sa me -
dzi ná rod né ná zvy ale bo che mic ké ná zvy,

c) lie ko vú for mu,
d) far ma ko lo gic ké vlast nos ti a v prí pa de, že je to uži toč -

né pre te ra pe u tic ké po u ži tie, aj far ma ko ki ne tic ké
úda je,

e) kli nic ké in for má cie v roz sa hu
1. cie ¾o vý ži vo číš ny druh,
2. te ra pe u tic ké in di ká cie pre cie ¾o vý ži vo číš ny druh,
3. kon tra in di ká cie,
4. ne žia du ce účin ky (frek ven cia a zá važ nos�),
5. oso bit né upo zor ne nia na opa tr nos� pri po u ží va ní,
6. po u ží va nie po čas gra vi di ty a lak tá cie,
7. lie ko vé a iné in ter ak cie,
8. dáv ko va nie a spô sob po da nia,
9. pre dáv ko va nie (prí zna ky, pos kyt nu tie pr vej po -

mo ci, an ti do tá, ak je to pot reb né),
10. oso bit né upo zor ne nia pre kaž dý cie ¾o vý ži vo číš ny

druh,

11. ochran né le ho ty,
12. oso bit né upo zor ne nia pre oso by po dá va jú ce liek

zvie ra tám,
f) far ma ce u tic ké in for má cie v roz sa hu

1. zá važ né prí pa dy ne zná šan li vos ti,
2. čas po u ži te¾ nos ti, a ak je to pot reb né, čas po u ži -

te¾ nos ti od re kon šti tú cie ve te ri nár ne ho lie ku ale -
bo od pr vé ho ot vo re nia ba le nia,

3. upo zor ne nie na pod mien ky a spô sob skla do va -
nia,

4. vlast nos ti a zlo že nie vnú tor né ho oba lu,
5. upo zor ne nie na pod mien ky a spô sob lik vi dá cie

ne po u ži té ho ve te ri nár ne ho lie ku ale bo od pa do -
vých ma te riá lov, ak exis tu jú,

g) meno ale bo ob chod né meno a ad re su ale bo ob chod -
né síd lo dr ži te ¾a re gis trá cie ve te ri nár ne ho lie ku,

h) in for má cie o vply ve ve te ri nár ne ho lie ku na ži vot né
pros tre die,

i) re gis trač né čís lo,
j) dá tum re gis trá cie ale bo pre dĺ že nia re gis trá cie,
k) dá tum po sled nej re ví zie tex tu.“.

94. § 56 sa do pĺ ňa od sek mi 4 až 6, kto ré zne jú:
„(4) Ak ide o ve te ri nár ne lie ky ur če né na po dá va nie

zvie ra tám, z kto rých sa vy rá ba jú po tra vi ny, kto rých vý -
daj je via za ný na pred pis ve te ri nár ne ho le ká ra, ale bo
o ve te ri nár ne lie ky, pri kto rých je nut né do dr žia va�
ochran nú le ho tu, je pos ky to va te¾ le ká ren skej sta rost li -
vos ti po vin ný vies� zá zna my. Pri kaž dom pri ja tí ale bo vý -
da ji ve te ri nár nych lie kov musí za zna me na� tie to úda je:
a) dá tum,
b) pres nú iden ti fi ká ciu ve te ri nár ne ho lie ku,
c) čís lo vý rob nej šar že,
d) pri ja té ale bo vy da né množ stvo,
e) ná zov a ad re su do dá va te ¾a ale bo prí jem cu.

(5) Pos ky to va te¾ le ká ren skej sta rost li vos ti je po vin ný
raz roč ne vy ko na� in ven tú ru, pri kto rej sa po rov na jú
množ stvá pri ja tých a vy da ných ve te ri nár nych lie kov so
zá so ba mi, kto ré sa v čase in ven tú ry na chá dza jú v skla -
de; v sprá ve o vy ko na nej in ven tú re sa mu sia za zna me -
na� všet ky zis te né ne zrov na los ti. Tie to sprá vy mu sia
by� k dis po zí cii prí sluš ným or gá nom na úče ly kon tro ly
naj me nej tri roky.

(6) Ve te ri nár ny liek sa za trie di do sku pi ny ve te ri nár -
nych lie kov, kto rých vý daj je via za ný na pred pis ve te ri -
nár ne ho le ká ra, ak ide o
a) ve te ri nár ny liek, pri kto rom musí ve te ri nár ny le kár

vy ko na� oso bit né bez peč nost né opat re nia, aby za -
brá nil aké mu ko¾ vek zby toč né mu ri zi ku ohroz e nia
1. cie ¾o vých ži vo číš nych dru hov,
2. oso by po dá va jú cej ve te ri nár ny liek zvie ra �u,
3. spot re bi te ¾a po tra vín zís ka ných z ošet ro va né ho

zvie ra �a,
4. ži vot né ho pros tre dia,

b) ve te ri nár ny liek ur če ný na lie če nie ocho re nia ale bo
na ovplyv ne nie pa to lo gic kých pro ce sov, kto ré si naj -
prv vy ža du jú pres né sta no ve nie dia gnó zy, ale bo kto -
ré ho po u ži tie môže ma� ná sled ky, kto ré s�a žu jú ale bo 
na ru šu jú ná sled né dia gnos tic ké ale bo te ra pe u tic ké
opat re nia,

c) in di vi du ál ne ale bo hro mad ne pri pra vo va ný ve te ri -
nár ny liek v le kár ni pod ¾a pred pi su ve te ri nár ne ho le -
ká ra ur če ný pre zvie ra tá, 

Čiastka 269 Zbierka zákonov č. 633/2004 Strana 6295



d) nové ve te ri nár ne lie ky, kto ré ob sa hu jú lie či vo, kto -
ré ho po u ží va nie vo ve te ri nár nych lie koch bolo
schvá le né pred me nej ako pia ti mi rok mi.“.

95. V § 57 ods. 3 sa slo vá „§ 40 ods. 1 a 11“ na hrá dza -
jú slo va mi „§ 40 ods. 1 ok rem písm. e) a ods. 11“.

96. Za § 57 sa vkla dá § 57a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 57a

Po u ží va nie ve te ri nár nych lie kov pri pos ky to va ní
od bor ných ve te ri nár nych čin nos tí 

(1) Ve te ri nár ni le ká ri, kto rí pos ky tu jú od bor né ve te -
ri nár ne úko ny v inom člen skom štá te, môžu ma� v drž -
be a po dá va� zvie ra tám malé množ stvá re gis tro va ných
ve te ri nár nych lie kov, kto ré ne pre kra ču jú den nú pot re -
bu, ok rem imu no lo gic kých ve te ri nár nych lie kov, kto -
rých po u ží va nie nie je v člen skom štá te, v kto rom sa
služ by pos ky tu jú, po vo le né, za pred po kla du, že sú spl -
ne né tie to pod mien ky:
a) ve te ri nár ne lie ky sú re gis tro va né v člen skom štá te,

v kto rom má ve te ri nár ny le kár síd lo, 
b) ve te ri nár ny le kár pre pra ví ve te ri nár ne lie ky v pô vod -

nom ba le ní vý rob cu,
c) ve te ri nár ne lie ky ur če né na po da nie zvie ra tám,

z kto rých sa vy rá ba jú po tra vi ny, majú rov na ké kva li -
ta tív ne a kvan ti ta tív ne zlo že nie lie čiv ako ve te ri nár -
ne lie ky re gis tro va né v hos ti te¾ skom člen skom štá te,

d) ve te ri nár ny le kár pos ky tu jú ci služ by v inom člen -
skom štá te sa oboz ná mi so správ nou ve te ri nár nou
pra xou uplat ňo va nou v prí sluš nom člen skom štá te
a za bez pe čí, aby bola do dr ža ná ochran ná le ho ta
uve de ná na ozna če ní da né ho ve te ri nár ne ho lie ku,
ok rem prí pa dov, keï od neho mož no oča ká va�, že by
mal ve die�, že do dr žia va nie uve de nej správ nej ve te -
ri nár nej pra xe si vy ža du je uve de nie dlh šej ochran -
nej le ho ty,

e) ve te ri nár ny le kár ne smie vlast ní ko vi ale bo cho va te -
¾o vi zvie rat lie če ných v hos ti te¾ skom člen skom štá te
pos kyt nú� žiad ne ve te ri nár ne lie ky, ak to ne do vo ¾u -
jú práv ne pred pi sy hos ti te¾ ské ho štá tu; ak to práv ne
pred pi sy hos ti te¾ ské ho štá tu umož ňu jú, ve te ri nár ny 
le kár môže zvie ra tám, kto ré má vo svo jej opa te re,
poda� iba mi ni mál ne množ stvá ve te ri nár nych lie kov
pot reb ných na do kon če nie ich lie če nia,

f) ve te ri nár ny le kár je po vin ný vies� po dro bné zá zna -
my o lie če ných zvie ra tách, dia gnó zach, po da ných
ve te ri nár nych lie koch, po da ných dáv kach, tr va ní
lie če nia a uplat ne nej ochran nej le ho te; tie to zá zna -
my mu sia by� k dis po zí cii prí sluš ným or gá nom hos -
ti te¾ ské ho člen ské ho štá tu na úče ly kon tro ly naj me -
nej tri roky od skon če nia lie če nia tých to zvie rat,

g) po čet dru hov a množ stvo ve te ri nár nych lie kov, kto ré 
má ve te ri nár ny le kár pri sebe, ne smie pre sa ho va�
po čet dru hov a množ stvo, kto ré je vše obec ne pot reb -
né na je den deň pos ky to va nia správ nej ve te ri nár nej
pra xe.

(2) Ak oso bit né pred pi sy ne up ra vu jú po u ží va nie imu -
no lo gic kých ve te ri nár nych lie kov na úče ly ozdra vo va -
nia ale bo tl me nia cho rôb zvie rat, môže ve te ri nár na
a po tra vi no vá sprá va za ká za� vý ro bu, do voz, drž bu,

pre daj, do dá va nie a po u ží va nie imu no lo gic kých ve te ri -
nár nych lie kov na čas ti svoj ho úze mia ale bo na ce lom
úze mí, ak sa zis tí, že
a) po dá va nie prí sluš né ho lie ku zvie ra tám bude na rú -

ša� vý kon ná rod né ho prog ra mu dia gnos ti ky, ozdra -
vo va nia ale bo tl me nia cho rôb zvie rat ale bo spô so bí
�až kos ti pri osved čo va ní ne prí tom nos ti kon ta mi ná -
cie ži vých zvie rat ale bo po tra vín zís ka ných z lie če -
ných zvie rat,

b) cho ro ba, pro ti kto rej daný liek vy vo lá va imu ni tu, sa
na prí sluš nom úze mí ne vy sky tu je vo ve¾ kom roz sa -
hu.

(3) O opat re niach uve de ných v od se ku 2 štát na ve te -
ri nár na a po tra vi no vá sprá va in for mu je ko mi siu.“. 

97. V § 59 ods.1 sa za pís me no b) vkla dá nové pís me -
no c), kto ré znie:
„c) štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va,“.

Do te raj šie pís me ná c) až e) sa ozna ču jú ako pís me ná
d) až f).

98. Do te raj ší text § 60 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Za mest nan ci mi nis ter stva zdra vot níc tva, kto rí
sú v štát no za mes tna nec kom vz�a hu a ukon či li vy so ko -
škol ské vzde la nie v štu dij nom od bo re far má cia, ne smú
by� 
a) dr ži te¾ mi po vo le nia (§ 8),
b) šta tu tár ny mi zá stup ca mi ale bo spo loč ník mi práv -

nic kej oso by, kto rá je dr ži te ¾om po vo le nia.“.

99. V § 61 sa vy púš �a pís me no b).

Do te raj šie pís me no c) sa ozna ču je ako pís me no b).

100. Za § 61 sa vkla dá § 61a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 61a

Pô sob nos� štát nej ve te ri nár nej
a po tra vi no vej sprá vy

Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va v rám ci svo -
jej pô sob nos ti
a) ria di a od bor ne usmer ňu je vý kon štát nej kon tro ly na 

úse ku ve te ri nár nej far má cie,
b) roz ho du je ako dru ho stup ňo vý or gán o op rav ných

pros tried koch pro ti roz hod nu tiam vy da ným kraj -
skou ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou a ús ta -
vom kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv,

c) in for mu je ko mi siu v prí pa doch usta no ve ných tým to
zá ko nom.“.

101. V § 62 písm. e) sa vy púš �a jú slo vá „a ukla dá po -
ku ty“.

102. V § 65 ods. 2 pís me no l) znie:
„l) za zna me ná va a vy hod no cu je úda je o ve te ri nár nych

lie koch tý ka jú ce sa ne žia du cich účin kov, ne správ -
ne ho po u ží va nia, skú ma nia správ nos ti ochran ných
le hôt a mož ných en vi ron men tál nych prob lé mov vy -
plý va jú cich z po u ží va nia ve te ri nár nych lie kov, kto ré
môžu ma� do sah na hod no te nie ich prí no sov a ri zík.
Tie to in for má cie sa po rov ná va jú s do stup ný mi údaj -
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mi o vý da ji, pred pi so va ní a po u ží va ní ve te ri nár nych
lie kov.“.

103. V § 67 od sek 2 znie:
„(2) Za po ru še nie po vin nos tí ulo že ných v

a) § 22 ods. 4 ukla dá po ku ty mi nis ter stvo zdra vot níc -
tva do 1 000 000 Sk,

b) § 30 ok rem po ru še nia po vin nos tí pod ¾a od se ku 1
písm. c) a k), v § 33 ok rem po ru še nia po vin nos tí  po -
d¾a od se ku 1 písm. l) a m), v § 36 ods. 2 písm. u)
a v § 45 ods. 3 ukla dá po ku ty mi nis ter stvo zdra vot -
níc tva ale bo ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv  po -
d¾a pô sob nos ti do 1 000 000 Sk,

c) § 17, 18, 23 a 51a ukla dá po ku ty štát ny ús tav ale bo
ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv pod ¾a pô sob nos ti 
do 1 000 000 Sk.“.

104. V § 67 od se ky 3 a 4 zne jú:
„(3) Za po ru še nie po vin nos tí ulo že ných v § 30 ods. 1

písm. c) a k), v § 33 ods. 1 písm. l) a m) a v § 36 ods. 2
písm. a), b), c) e), f), p), r) a s) ukla dá po ku ty štát ny ús -
tav na úse ku hu mán nej far má cie do 500 000 Sk.

(4) Za po ru še nie po vin nos tí uve de ných v § 31, § 36
ods. 2 písm. d), g) až o), t) a v) a v § 48 ods. 3 ukla dá po -
ku ty štát ny ús tav na úse ku hu mán nej far má cie do
200 000 Sk.“.

105. V § 67 sa za od sek 4 vkla da jú nové od se ky 5 až 7, 
kto ré zne jú:

„(5) Za po ru še nie po vin nos tí ulo že ných v § 52 ods. 4
písm. a) a g) ukla dá po ku ty re gio nál na ve te ri nár na
a po tra vi no vá sprá va na úse ku ve te ri nár nej far má cie
a v § 52 ods. 4 písm. b) až f) ús tav kon tro ly ve te ri nár -
nych lie čiv na úse ku ve te ri nár nej far má cie do
1 000 000 Sk.

(6) Za po ru še nie po vin nos tí ulo že ných v § 30 ods. 1
písm. c) a k), v § 33 ods. 1 písm. l) a m), v § 36 ods. 2
písm. b), c) a e) a v § 57 ods. 3 ukla dá po ku ty re gio nál na
ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va na úse ku ve te ri nár -
nej far má cie a v § 36 ods. 2 písm. a) a f) ús tav kon tro ly
ve te ri nár nych lie čiv na úse ku ve te ri nár nej far má cie do
500 000 Sk.

(7) Za po ru še nie po vin nos tí ulo že ných v § 31 ods. 3
a v § 36 ods. 2 písm. h) a i) ukla dá po ku ty na úse ku ve -
te ri nár nej far má cie ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv
a v § 36 ods. 2 písm. d), j), l), n), o), r) a s) re gio nál na ve -
te ri nár na a po tra vi no vá sprá va do 200 000 Sk.“.

Do te raj šie od se ky 5 až 9 sa ozna ču jú ako od se ky 8 až
12.

106. V § 68 ods. 4 sa slo vá „[§ 23 písm. f)]“ na hrá dza jú 
slo va mi „[§ 23 ods. 1 písm. f)]“.

107. § 68a sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Far ma ce ut samo správ ne ho kra ja po čas funk čné -

ho ob do bia ne smie by� 
a) dr ži te ¾om po vo le nia (§ 8) ale bo 
b) šta tu tár nym zá stup com ale bo spo loč ní kom práv nic -

kej oso by, kto rá je dr ži te ¾om po vo le nia.“.

108. Za dva nás tu čas� sa vkla dá nová tri nás ta čas�,
kto rá vrá ta ne nad pi su znie:

„TRI  NÁS  TA  ČASŤ
DO H¼AD NAD POS KY TO VA NÍM

LE KÁ REN SKEJ STA ROST LI VOS TI 

§ 68b

Vý kon do h¾a du nad pos ky to va ním
le ká ren skej sta rost li vos ti

(1) Do h¾ad nad pos ky to va ním le ká ren skej sta rost li -
vos ti vy ko ná va úrad21a) a zdra vot né po is �ov ne, ak ide
o lie ky a zdra vot níc ke po môc ky uhrá dza né na zá kla de
zdra vot né ho po is te nia.

(2) Úrad pri vý ko ne do h¾a du nad pos ky to va ním le ká -
ren skej sta rost li vos ti 
a) kon tro lu je kva li tu pos ky to va nej le ká ren skej sta rost -

li vos ti a do dr žia va nie schvá le né ho pre vádz ko vé ho
času vo ve rej nej le kár ni, v po boč ke ve rej nej le kár ne,
v ne moc nič nej le kár ni, vo vý daj ni zdra vot níc kych po -
mô cok a v oč nej op ti ke (§ 28a),

b) kon tro lu je pos ky to va nie po ho to vost ných slu žieb vo
ve rej ných le kár ňach,

c) je opráv ne ný vy ko ná va� fi nanč nú a ku so vú kon tro lu 
lie kov a zdra vot níc kych po mô cok,

d) rie ši pod nety a s�až nos ti sú vi sia ce s pos ky to va ním
le ká ren skej sta rost li vos ti a slu žieb sú vi sia cich so
za bez pe čo va ním sta rost li vos ti o po is ten cov, kto ré
nad vä zu jú na zdra vot nú sta rost li vos� pos ky to va nú
oč nou op ti kou,

e) vy dá va zá väz né opat re nia na od strá ne nie ne dos tat -
kov zis te ných pri vý ko ne do h¾a du a na vr hu je or gá nu 
štát nej sprá vy ulo že nie po ku ty.

(3) Zdra vot né po is �ov ne pri vý ko ne do h¾a du nad  po -
skytovaním le ká ren skej sta rost li vos ti
a) sú opráv ne né vy ko ná va� fi nanč nú a ku so vú kon tro -

lu lie kov a zdra vot níc kych po mô cok v rám ci zmluv -
ných pod mie nok,

b) rie šia pod nety a s�až nos ti sú vi sia ce s pos ky to va ním
le ká ren skej sta rost li vos ti,

c) na vr hu jú or gá nu štát nej sprá vy ulo že nie po ku ty za
zis te né ne dos tat ky.

(4) Za mest nan ci, kto rí sú v štát no za mes tna nec kom
po me re, a za mest nan ci zdra vot nej po is �ov ne, kto rí sú
v pra cov nop ráv nom vz�a hu a ukon či li vy so ko škol ské
vzde la nie v štu dij nom od bo re far má cia, ne smú by� 
a) dr ži te¾ mi po vo le nia (§ 8),
b) šta tu tár ny mi zá stup ca mi ale bo spo loč ník mi práv -

nic kej oso by, kto rá je dr ži te ¾om po vo le nia.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 21a znie:
„21a) Zá kon č. 581/2004 Z. z.“.

Do te raj šia tri nás ta čas� sa ozna ču je ako štr nás ta
čas�.

109. Za § 70c sa vkla dá § 70d, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 70d

Pre chod né usta no ve nia k zne niu
účin né mu k 1. de cem bru 2004

(1) Fy zic ké oso by a práv nic ké oso by, kto ré pl nia, ba -
lia a dis tri bu u jú prí rod né lie či vé vody, mu sia spl ni� po -
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žia dav ky na vý ro bu lie kov a na ve¾ ko dis tri bú ciu lie kov
v sú la de s tým to zá ko nom do 1. de cem bra 2005. 

(2) Fy zic ké oso by a práv nic ké oso by, kto ré uvá dza jú
na trh prí rod né lie či vé vody, kto ré boli uve de né na trh

pred účin nos �ou toh to zá ko na, mu sia spl ni� po žia dav -
ky na uve de nie na trh v sú la de s tým to zá ko nom do 1.
de cem bra 2005.“. 

110. Prí lo ha č. 4 znie:

„Prí lo ha č. 4
k zá ko nu č. 140/1998 Z. z. 
v zne ní ne skor ších pred pi sov

Zoz nam pre be ra ných práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie

1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2001/20/ES zo 4. ap rí la 2001 o zbli žo va ní le gis la tív nych, reg le -
men tár nych a ad mi nis tra tív nych usta no ve ní člen ských štá tov vz�a hu jú cich sa na za ve de nie správ nej kli nic kej pra xe 
pri kli nic kom skú ša ní lie kov na hu mán ne po u ži tie (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 121, 1. 5. 2001).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2001/82/ES zo 6. no vem bra 2001 o práv nych pred pi soch spo lo -
čen stva tý ka jú cich sa lie kov na ve te ri nár ne po u ži tie ok rem prí lo hy I (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev
L 311, 28. 11. 2001).

3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2001/83/ES zo 6. no vem bra 2001 o práv nych pred pi soch spo lo -
čen stva tý ka jú cich sa lie kov na hu mán ne po u ži tie ok rem prí lo hy I (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 311,
28. 11. 2001).

4. Člán ky 1 až 5 smer ni ce Rady č. 89/105/EHS z 21. de cem bra 1988 tý ka jú cej sa trans pa ren tnos ti opat re ní vz�a -
hu jú cich sa na ur čo va nie cien hu mán nych lie kov a ich za ra ïo va nie do pô sob nos ti ná rod ných sys té mov zdra vot né ho
po is te nia (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 40, 11. 2. 1989).

5. Člá nok 1 ods. 3 prvá za ráž ka smer ni ce Rady č. 80/777/EHS z 15. júla 1980 o ap ro xi má cii práv nych pred pi sov
člen ských štá tov vz�a hu jú cich sa na vy u ží va nie a ob cho do va nie s prí rod ný mi mi ne rál ny mi vo da mi (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev L 229, 30. 8. 1980). 

6. Člá nok 3 smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2002/98/ES z 27. ja nu ára 2003 usta no vu jú cej nor my
kva li ty a bez peč nos ti pre od ber, skú ša nie, spra co va nie, usklad ňo va nie a dis tri bú ciu ¾ud skej krvi a zlo žiek z krvi a po -
zme ňu jú cej smer ni cu 2001/83/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skej únie L 33, 8. 2. 2003).“.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 273/1994 Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní
zdra vot né ho po is te nia, o zria de ní Vše obec nej zdra vot -
nej po is �ov ne a o zria ïo va ní re zort ných, od vet vo vých,
pod ni ko vých a ob čian skych zdra vot ných po is �ov ní
v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 374/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 98/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 231/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 304/1995 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 376/1996 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 386/1996 Z. z., zá ko na č. 202/1997 Z. z., zá ko na
č. 332/1997 Z. z., zá ko na č.124/1998 Z. z., zá ko na
č. 11/1999 Z. z., zá ko na č. 56/1999 Z. z., zá ko na
č. 151/1999 Z. z., zá ko na č. 242/2000 Z. z., zá ko na
č. 245/2000 Z. z., zá ko na č. 448/2000 Z. z., zá ko na
č. 233/2001 Z. z., zá ko na č. 505/2001 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 118/2002 Z. z., zá ko na
č. 291/2002 Z. z., zá ko na č. 457/2002 Z. z., zá ko na
č. 534/2002 Z. z., zá ko na č. 671/2002 Z. z., zá ko na
č. 138/2003 Z. z., zá ko na č. 442/2003 Z. z., zá ko na
č. 578/2003 Z. z., zá ko na č. 345/2004 Z. z., zá ko na
č. 365/2004 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 396/2004 Z. z. a zá ko na č. 437/2004 Z. z. 
sa do pĺ ňa tak to:

1. Za § 34 sa vkla da jú § 34a a 34b, kto ré zne jú:

„§ 34a

(1) Po h¾a dávku na úhra de za zdra vot nú sta rost li vos�
pos kyt nu tú zdra vot níc kym za ria de ním (ïa lej len „po -
h¾a dáv ka na úhra de“) v sprá ve štát ne ho zdra vot níc ke -
ho za ria de nia voči zru še nej po is �ov ni ok rem tej po h¾a -
dáv ky na úhra de, kto rá pre šla do 1. de cem bra 2004 na
vše obec nú po is �ov ňu ale bo inú po is �ov ňu, kto rá pre -
vza la po is ten cov, mož no aj bez od plat ne po stú pi� na
práv nic kú oso bu so 100 % ma jet ko vou účas �ou štá tu
ur če nú mi nis ter stvom zdra vot níc tva po do ho de s mi -
nis ter stvom fi nan cií (ïa lej len „štát na spo loč nos�“). 

(2) Po h¾a dávku na úhra de, kto rá pre šla do ma jet ku
obce ale bo vyš šie ho územ né ho cel ku pod ¾a oso bit ných
pred pi sov,17ab) v sprá ve zdra vot níc ke ho za ria de nia obce
ale bo vyš šie ho územ né ho cel ku voči zru še nej po is �ov ni
ok rem tej po h¾a dáv ky na úhra de, kto rá pre šla do 1. de -
cem bra 2004 na vše obec nú po is �ov ňu ale bo inú po is -
�ov ňu, kto rá pre vza la po is ten cov, mož no aj bez od plat -
ne po stú pi� na štát nu spo loč nos�.

(3) Zá väz ky na úhra de za pos kyt nu tú zdra vot nú sta -
rost li vos� zru še nej po is �ov ne voči zdra vot níc ke mu za -
ria de niu pod ¾a od se kov 1 a 2 ok rem tých zá väz kov, kto -
ré pre šli do 1. de cem bra 2004 na vše obec nú po is �ov ňu
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ale bo inú po is �ov ňu, kto rá pre vza la po is ten cov, pre -
chá dza jú k 1. de cem bru 2004 na štát nu spo loč nos�.

(4) Ak sa po stú pia po h¾a dáv ky pod ¾a od se kov 1 a 2
bez od plat ne, za ni ka jú zá väz ky zdra vot níc ke ho za ria -
de nia pod ¾a od se kov 1 a 2 voči štát nej spo loč nos ti aj vo
výš ke, ktorá pre sa huje vzá jom né zá väz ky za nik nu té
ich vzá jom ným za po čí ta ním.

§ 34b

(1) Po h¾a dáv ku v sprá ve štát ne ho zdra vot níc ke ho za -
ria de nia ne uve de nú v § 34a ods. 1 mož no po stú pi� aj
bez od plat ne na štát nu spo loč nos� so sú hla som mi nis -
ter stva zdra vot níc tva a mi nis ter stva fi nan cií.

(2) Po h¾a dáv ku zdra vot níc ke ho za ria de nia, kto rá
pre šla do ma jet ku obcí ale bo vyš ších územ ných cel kov
pod ¾a oso bit ných pred pi sov,17ab) kto rá vznik la do 31.
de cem bra 2002, mož no po stú pi� aj bez od plat ne na
štát nu spo loč nos�.

(3) Ak sa po stú pi po h¾a dáv ka pod ¾a od se ku 1 bez od -
plat ne, za ni ká zá vä zok štát ne ho zdra vot níc ke ho za ria -
de nia voči štát nej spo loč nos ti aj vo výš ke, kto rá pre sa -
hu je vzá jom né zá väz ky za nik nu té ich vzá jom ným
za po čí ta ním.

(4) Ak sa po stú pi po h¾a dáv ka pod ¾a od se ku 2 bez od -
plat ne, za ni ka jú zá väz ky, kto ré malo v sprá ve zdra vot -
níc ke za ria de nie pod ¾a od se ku 2 do 31. de cem bra 2002
voči štát nej spo loč nos ti, aj vo výš ke, kto rá pre sa hu je
vzá jom né zá väz ky za nik nu té ich vzá jom ným za po čí ta -
ním.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 17ab znie:
„17ab) § 4 zá ko na č. 446/2001 Z. z. o ma jet ku vyš ších územ ných

cel kov v zne ní zá ko na č. 521/2003 Z. z.
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zákona č. 447/2001 Z. z.“.

2. § 47 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Cen né pa pie re na do bud nu té pod ¾a oso bit né ho

predpisu19a) môže vše obec ná po is �ov ňa pre vies� so sú -
hla som mi nis ter stva zdra vot níc tva.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19a znie:
„19a) Zá kon č. 92/1991 Zb. o pod mien kach pre vo du ma jet ku štá -

tu na iné oso by v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

3. § 56 sa do pĺ ňa od se kom 16, kto rý znie:
„(16) Na od pla tu z po stú pe nia po h¾a dáv ky pod ¾a

§ 25a ods. 1, kto rú zdra vot ná po is �ov ňa po stú pi la štát -
nej spo loč nos ti so sú hla som mi nis ter stva zdra vot níc -
tva a mi nis ter stva fi nan cií, sa ne vz�a hu jú usta no ve nia
o pre roz de le ní po ist né ho pod ¾a toh to zá ko na.“.

Čl. III

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 224/1996 Z. z., zá ko na č. 70/1997 Z. z.,
zá ko na č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá -
ko na č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko na 
č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na

č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z., zá ko na
č. 477/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 217/2003 Z. z., zá ko na
č. 245/2003 Z. z., zá ko na č. 450/2003 Z. z., zá ko na
č. 469/2003 Z. z., zá ko na č. 583/2003 Z. z., zá ko na
č. 5/2004 Z. z., zá ko na 199/2004 Z. z, zá ko na
č. 204/2004 Z. z., zá ko na č. 347/2004 Z. z., zá ko na
č. 382/2004 Z. z., zá ko na č. 434/2004 Z. z., zá ko na
č. 533/2004 Z. z., zá ko na č. 541/2004 Z. z., zá ko na
č. 572/2004 Z. z., zá ko na č. 578/2004 Z. z. a zá ko na
č. 581/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 152 sa
za pís me no i) vkla da jú nové pís me ná j) a k), kto ré zne jú:
„j) žia dos� o vzá jom né uzna nie re gis trá cie hu mán ne ho

lie ku                                                      60 000 Sk
k) žia dos� o vzá jom né uzna nie re gis trá cie ve te ri nár ne -

ho lie ku                                                 35 000 Sk“.

Do te raj šie pís me ná j) až s) sa ozna ču jú ako l) až u).

Čl. IV

Zá kon č. 76/1998 Z. z. o ochra ne ozó no vej vrst vy
Zeme a o do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten -
skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor -
ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 408/2000 Z. z., zá ko -
na č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 525/2003 Z. z.
a  zá ko na  č. 364/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 9 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý znie:
„(2) Ak ide o re gis tro va né lie ky ob sa hu jú ce lát ky po -

ško dzu jú ce ozó no vú vrst vu Zeme, evi den ciu o tých to
lát kach a lie koch ve die dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii
lie ku.12a)“.

Do te raj šie od se ky 2 až 4 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 5.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 12a znie:
„12a) § 20 a 23 zá ko na č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc -

kych po môc kach, o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos -
ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších
pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.“.

2. V § 9 od sek 4 znie:
„(4) Pod ni ka te lia, kto rí vy ko ná va jú čin nos ti pod ¾a od -

se ku 1, a dr ži te lia roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku pod ¾a
od se ku 2 ozna mu jú mi nis ter stvu úda je o lát kach a vý -
rob koch ur če né pod ¾a od se ku 5.“. 

3. V § 17 písm. b) sa slo vá „§ 9 ods. 3“ na hrá dza jú slo -
va mi „§ 9 ods. 4“.

Čl. V

Zá kon č.139/1998 Z. z. o omam ných lát kach, psy -
cho trop ných lát kach a prí prav koch v zne ní zá ko na
č. 260/1999 Z. z. a zá ko na č. 13/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

V § 9 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý znie: 
„(2) Po vo le nie sa vy dá va na špe ciál nom pa pie ri s ho -

lo gra mom, kto rý si žia da te¾ za kú pi na mi nis ter stve
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zdra vot níc tva; mi nis ter stvo zdra vot níc tva vydá žia da -
te ¾o vi úč tov ný do klad.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 4 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 5.

Čl. VI

Zá kon č. 219/2003 Z. z. o za ob chá dza ní s che mic ký -
mi lát ka mi, kto ré mož no zne uži� na ne zá kon nú vý ro bu
omam ných lá tok a psy cho trop ných lá tok a o zme ne zá -
ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ -
nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov sa mení 
tak to:

1. V § 5 od sek 6 znie:
„(6) Zdra vot ná spô so bi los� sa pre u ka zu je le kár skym

po sud kom. Le kár sky po su dok vy dá va prak tic ký le kár
pre dos pe lých na zá kla de vý sled ku le kár skej pre hliad -
ky; v prí pa de pot re by sa vy šet re ním u od bor né ho le ká ra 
psy chiat ra za bez pe čí vy lú če nie zá vis los ti oso by od uží -
va nia ná vy ko vých lá tok.“.

2. V § 6 ods. 3 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „a pia ti mi
rok mi pra xe v od bo re“.

3. V § 6 ods. 3 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „a dvo ma
rok mi pra xe v od bo re“ a slo vá „a pia ti mi rok mi pra xe
v od bo re“. 

4. V § 6 od sek 6 znie:
„(6) Pre ško ¾o va nie, do pĺ ňa nie a pre skú ša va nie ve do -

mos tí pre vádz ko va te ¾a, kto rý za ob chá dza s ur če ný mi
lát ka mi pod ¾a § 4 ods. 1, od bor né ho zá stup cu a za mest -
nan cov pod ¾a od se ku 3 písm. b) vy ko ná va na zá kla de
žia dos ti a na ná kla dy pre vádz ko va te ¾a oso ba ur če ná
mi nis ter stvom zdra vot níc tva. O úspeš nom vy ko na ní
skúš ky vydá osved če nie, kto ré do ru čí v dvoch vy ho to -
ve niach pre vádz ko va te ¾o vi. Pre vádz ko va te¾ ve die o od -
bor nej spô so bi los ti za mest nan cov evi den ciu.“.

Čl. VII

Zá kon č. 105/2004 Z. z. o spot reb nej dani z lie hu

a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 467/2002 Z. z. o vý ro be
a uvá dza ní lie hu na trh v zne ní zá ko na
č. 211/2003 Z. z. v zne ní zá ko na č. 556/2004 Z. z. a zá -
ko na č. 632/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

Za § 51c sa vkla dá § 51d, kto rý znie:

„§ 51d

Ak je žia da te ¾om o vy da nie od ber né ho po u ka zu pod ¾a 
§ 11 práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba, kto rá je zdra -
vot níc kym za ria de ním ústav nej zdra vot nej sta rost li -
vos ti, spl ne nie pod mien ky pod ¾a § 11 ods. 4 písm. e) sa
ne vy ža du je pri žia dos tiach o vy da nie od ber né ho po u -
ka zu po da ných naj ne skôr 31. de cem bra 2005.“.

Čl. VIII

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -
no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky 
vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 140/1998 Z. z. o lie koch
a zdra vot níc kych po môc kach, o zme ne zá ko na
č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten -
ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do -
pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní ne skor ších pred pi -
sov, ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na ných zá ko -
nom č. 104/1999 Z. z., ná le zom Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 122/1999 Z. z., zá ko nom
č. 264/1999 Z. z., zá ko nom č. 370/1999 Z. z., zá ko nom
č. 119/2000 Z. z., zá ko nom č. 416/2001 Z. z., zá ko nom
č. 488/2001 Z. z., zá ko nom č. 553/2001 Z. z., zá ko nom
č. 216/2002 Z. z., zá ko nom č. 457/2002 Z. z., zá ko nom
č. 256/2003 Z. z., zá ko nom č. 9/2004 Z. z., zá ko nom
č. 434/2004 Z. z., zá ko nom č. 578/2004 Z. z. a tým to
zá ko nom.

Čl. IX

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004
ok rem usta no ve ní uve de ných v čl. I 60. bode § 35
ods. 11 až 15 a 108. bode, kto ré na do bú da jú účin nos�
1. ja nu ára 2005.

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.

Strana 6300 Zbierka zákonov č. 633/2004 Čiastka 269



634

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da li
pod ¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách

vý nos z 21. ok tób ra 2004 č. 2689/2004-100, kto rým sa mení vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven -
skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky zo 17. ap rí la 2002 č. 811/1/2002-100, kto -
rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca mäso ja toč ných zvie rat.

Tým to vý no som sa usta no vu jú po žia dav ky na zís ka va nie a opra cú va nie mäsa ja toč ných zvie rat a na jeho do voz, na
ma ni pu lá ciu s ním a na jeho uvá dza nie do obe hu.

Vý nos na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004.

Vý nos je uve rej ne ný v čiast ke č. 26/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a v čiast -
ke č. 49/2004 Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve pô do -
hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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RE DAKČ NÉ OZNÁ ME NIE
o op ra ve chy by

v ozná me ní Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 224/2004 Z. z. o vy da ní vý no su
 z 13. ap rí la 2004 č. 806/2004-100 o po dro bnos tiach o pos ky to va ní pod po ry

v ob las ti po ¾no hos po dár stva, po tra vi nár stva a les né ho hos po dár stva

V tex te ozná me nia majú by� na mies to slov „Vý nos na do bú da účin nos� 1. mája 2004“ správ ne uve de né slo vá „Vý nos 
na do bú da účin nos� 30. ap rí la 2004“.
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