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ZÁKON
z 19. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 63/1993 Z. z.
o tátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouívaní v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 63/1993 Z. z. o tátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pouívaní v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 273/1996 Z. z. a zákona è. 515/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9a
tátny smútok
(1) Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje tátny smútok, ak ide o
a) úmrtie prezidenta Slovenskej republiky,
b) úmrtie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,

c) úmrtie predsedu vlády Slovenskej republiky.
(2) Vláda Slovenskej republiky môe vyhlási tátny
smútok aj vtedy, ak ide o
a) citový otras spoloènosti vyvolaný smrou osoby, ktorá mala mimoriadny vplyv na verejný ivot,
b) vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragicky zahynuli na území Slovenskej republiky alebo
mimo územia Slovenskej republiky a ich smr otriasla celou spoloènosou.
(3) Spustenie tátnej vlajky pri tátnom smútku trvá
v èase urèenom v rozhodnutí vlády Slovenskej republiky..
2. Slová Zbor poiarnej ochrany vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami Hasièský a záchranný zbor v príslunom tvare.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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ZÁKON
z 19. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
v znení zákona è. 211/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
a o zmene a doplnení zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe
a uvádzaní liehu na trh v znení zákona è. 211/2003
Z. z. v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona
è. 632/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 68/2005 Z. z. a zákona è. 533/2005 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
b) územím Európskej únie (ïalej len únia) územie
èlenských tátov únie pod¾a osobitného predpisu1a)
okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen
v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno,
Campione dItalia a talianskych vnútrozemských
vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia
Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v panielskom
krá¾ovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c) èlenským tátom územie èlenského tátu únie okrem území uvedených v písmene b),.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Èlánok 299 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva (Ú. v.
ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení..

2. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodova ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou neèinnosou
zabráni rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby..
3. V § 6 ods. 2 sa slovo domácnos nahrádza slovami domácnos3a) na daòovom území (ïalej len domácnos).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 115 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991
Zb..

4. V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:
b) na výrobu a prípravu liekov,5) lieèiv5a) a pomocných
látok5b) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu pod¾a osobitného predpisu5c) a výivových doplnkov5d) s výnimkou výivových doplnkov kódu
kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208, ak tento
zákon neustanovuje inak,.

Poznámky pod èiarou k odkazom 5, 5a, 5b, 5c a 5d
znejú:

5) § 2 ods. 5 zákona è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích
predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame.
5a
) § 2 ods. 8 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení zákona è. 633/2004
Z. z.
5b
) § 2 ods. 9 zákona è. 140/1998 Z. z.
5c
) Zákon è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5d
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z.
o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorích predpisov..

5. V § 7 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.
6. V § 7 ods. 1 písm. f) sa za slová výskumné úèely
vkladá èiarka a slová analytické úèely.
7. V § 7 ods. 1 sa vypúa písmeno h).
8. V § 7 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
a) veobecne denaturovaný v súlade s týmto zákonom
a osobitným predpisom,6) ak je prepravovaný so
zjednodueným sprievodným dokumentom,
b) obsiahnutý vo výrobku,
1. na ktorého výrobu bol alebo mohol by pouitý
lieh oslobodený od dane pod¾a odseku 1, alebo lieh
veobecne denaturovaný, a to aj v prípade, ak taký výrobok bol dodaný z iného èlenského tátu
alebo dovezený z tretieho tátu,
2. ktorý vznikol ako ved¾ají produkt alebo odpad pri
výrobe a ktorý nie je vhodný na priamu ¾udskú
spotrebu a na výrobu potravín a lieh z neho nie je
moné oddeli veobecne dostupnými metódami;
prijíma, dováa, dodáva alebo skladova taký
výrobok mono len na základe písomného súhlasu colného riadite¾stva,.
9. V § 7 ods. 2 písmeno e) znie:
e) v pozastavení dane v mnostve pripadajúcom na
straty liehu pri výrobe, spracovaní, príjme, výdaji,
doprave (preprave) liehu a na prirodzené úbytky liehu, ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo
správcom dane iného èlenského tátu; straty uznané colným úradom nesmú by vyie, ako sú normy
strát liehu ustanovené osobitným predpisom,8).
10. V § 7 ods. 2 písmeno j) znie:
j) zaslaný fyzickou osobou z územia tretích tátov fy-
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zickej osobe na daòové územie v malých zásielkach
neobchodného charakteru14) alebo príleitostne dováaný z územia tretích tátov v osobnej batoine
cestujúcim výluène na jeho osobnú spotrebu najviac v mnostve 1 l liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 s obsahom alkoholu viac
ako 22 % objemu alebo najviac v mnostve 2 l liehu
kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208
s obsahom alkoholu menej ako 22 % objemu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:
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(3) Spotrebite¾ské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 mono uvies do daòového
vo¾ného obehu na daòovom území, len ak je oznaèené
kontrolnou známkou, ak tento zákon neustanovuje
inak. Oznaèova spotrebite¾ské balenie kontrolnou
známkou môe len prevádzkovate¾ daòového skladu,
oprávnený príjemca, daòový splnomocnenec a dovozca
spotrebite¾ského balenia (ïalej len odberate¾ kontrolnej známky), ktorý ho bude uvádza do daòového vo¾ného obehu na daòovom území..

14) Èl. 29 a 31 a èl. 45 a 49 nariadenia Rady (EHS) è. 918/83
z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoloèenstva pre
oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom
znení..

15. V § 10 ods. 5 sa za slovom známky vypúa
èiarka a slová ktorý spotrebite¾ské balenie uviedol do
daòového vo¾ného obehu.

11. V § 8 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Poiadavky na denaturáciu liehu, na manipuláciu15) s denaturovaným liehom,15a) poiadavky na
vlastnosti denaturovaného liehu, povolené denaturaèné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu, najmenie mnostvo denaturaèných prostriedkov na osobitnú denaturáciu liehu a urèený úèel pouitia
osobitne denaturovaného liehu ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej
republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

16. V § 10 odsek 11 znie:
(11) Tlaèiareò je povinná pred distribúciou kontrolných známok predloi colnému riadite¾stvu vzorový
výtlaèok kontrolnej známky vyhotovený v súlade s osobitným predpisom.16a) Vzorový výtlaèok kontrolnej
známky je tlaèiareò povinná predloi aj pred kadou
zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky s výnimkou údaja o dátume vyhotovenia kontrolnej známky.
Ak vzorový výtlaèok kontrolnej známky spåòa podmienky a náleitosti pod¾a odsekov 2 a 4, colné riadite¾stvo
oznámi túto skutoènos tlaèiarni do 15 dní odo dòa obdrania vzorového výtlaèku kontrolnej známky a súèasne oznámi poèet poadovaných vzorových výtlaèkov
kontrolných známok vyhotovených v súlade s predloeným vzorovým výtlaèkom kontrolných známok; colné riadite¾stvo zale vzorový výtlaèok kontrolnej známky colným úradom. Tlaèiareò môe distribuova
kontrolné známky len na základe oznámenia colného
riadite¾stva, e vzorový výtlaèok kontrolnej známky
spåòa podmienky a náleitosti pod¾a odsekov 2 a 4..

(3) Povolené denaturaèné prostriedky na veobecnú
denaturáciu liehu, ich najmenie mnostvo na veobecnú denaturáciu liehu sú pre Slovenskú republiku
ustanovené v osobitnom predpise.15b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 15, 15a a 15b znejú:
15) § 2 ods. 2 písm. f) zákona è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
15a
) § 2 ods. 2 písm. m) zákona è. 467/2002 Z. z.
15b
) Nariadenie Komisie (ES) è. 3199/93 z 22. novembra 1993
o vzájomnom uznávaní postupov úplnej denaturácie etanolu
na úèely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. ES L 288,
23. 11. 1993) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 1309/2005
z 10. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 208, 11. 8. 2005)..

12. V § 8 ods. 6 písmená b) a c) znejú:
b) osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane na
úèely pod¾a § 7 ods. 1 bez poukazu na odber liehu
oslobodeného od dane (ïalej len odberný poukaz)
vydaného pod¾a § 11,
c) osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane
pod¾a § 7 ods. 1 na iný úèel pouitia, ako je uvedený
v osobitnom predpise.15c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15c znie:

15c) Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 202/2004 Z. z. o povolených denaturaèných prostriedkoch, ich ustanovených mnostvách na denaturáciu liehu,
o poiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o poiadavkách na jeho vlastnosti a o urèenom úèele pouitia denaturovaného liehu v znení neskorích predpisov..

13. V § 10 ods. 1 sa za slovo liehom vkladá slovo
urèeným.
14. V § 10 odsek 3 znie:

17. V § 10 ods. 12 druhá veta znie:
V iadosti o pridelenie registraèného odberného èísla
prevádzkovate¾ daòového skladu, oprávnený príjemca
a daòový splnomocnenec uvedú svoje identifikaèné
údaje..
18. Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

19) Nariadenie Komisie (ES) è. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým
sa stanovujú podrobné pravidlá uplatòovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre po¾nohospodárske výrobky (Ú. v.
ES L 152, 24. 6. 2000) v platnom znení..

19. V § 10 odsek 17 znie:
(17) Dovozca spotrebite¾ského balenia je povinný
pred dovozom spotrebite¾ského balenia zloi zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu, ktoré chce uvies do daòového vo¾ného obehu. Na
zábezpeku na daò sa pouije § 24 primerane..
20. V § 10 ods. 21 sa za slová s výnimkou odovzdania kontrolných známok vkladajú slová priamo odberate¾om kontrolnej známky alebo prostredníctvom prepravcu.
21. V § 10 odsek 23 znie:
(23) Odberate¾ kontrolnej známky odovzdá colnému
úradu pokodené kontrolné známky alebo z iného dôvodu nepouite¾né kontrolné známky s výnimkou kon-
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trolných známok nenávratne znièených v technologickom zariadení slúiacom na nalepenie kontrolných
známok na spotrebite¾ské balenie. Colný úrad také
kontrolné známky znièí na náklady odberate¾a kontrolnej známky a o ich znièení vyhotoví úradný záznam
v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá odberate¾ovi kontrolných známok..
22. V § 10 ods. 24 tretej vete sa za slovom havárie
vypúa èiarka a slová technologickej poruchy.
23. V § 10 odseky 27 a 28 znejú:
(27) Zúètovanie odberu a pouitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom vykoná
a) prevádzkovate¾ daòového skladu a oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane, za kalendárny mesiac pod¾a stavu k poslednému dòu kalendárneho mesiaca,
a to v lehote na podanie daòového priznania,
b) dovozca spotrebite¾ského balenia, oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného èlenského tátu
v pozastavení dane príleitostne, a daòový splnomocnenec do 30 pracovných dní odo dòa vzniku daòovej povinnosti.
(28) Odberate¾ kontrolnej známky vykoná zúètovanie poètu kontrolných známok pod¾a identifikaèného
èísla. Pri vykonaní zúètovania predloí diel B poukazu
potvrdený tlaèiaròou a uvedie
a) poèiatoèný stav nenalepených kontrolných známok,
b) poèiatoèný stav pokodených kontrolných známok,
c) poèet prijatých kontrolných známok z tlaèiarne,
d) poèet kontrolných známok nalepených na spotrebite¾ské balenie,
e) poèet znièených kontrolných známok a predloí
úradný záznam o znièení kontrolných známok pod¾a
odsekov 23 a 24 a § 15 ods. 1 písm. c),
f) koneèný stav nenalepených kontrolných známok,
g) koneèný stav pokodených kontrolných známok..
24. V § 10 ods. 34 písm. h) sa slovo cestujúcich nahrádza slovom cestujúcimi.
25. V § 10 sa odsek 34 dopåòa písmenami j) a k), ktoré znejú:
j) prepravovaný na daòové územie na súkromné úèely
(§ 35),
k) dodávaný na daòové územie v rámci zásielkového
obchodu (§ 36)..
26. V § 10 odsek 35 znie:
(35) Bez povolenia colného úradu je zakázaný predaj spotrebite¾ského balenia a liehu zo spotrebite¾ského balenia za cenu niiu, ako je súèet dane
zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu
v spotrebite¾skom balení a sumy 26 Sk na jeden liter
liehoviny, zvýený o daò z pridanej hodnoty vzahujúcej sa na tento súèet; to neplatí, ak ide o predaj v pozastavení dane. V prípade, ak ide o predaj liehu v spotrebite¾skom balení s objemom 0,5 l a niím, je bez
povolenia colného úradu zakázaný predaj takého spotrebite¾ského balenia za cenu niiu, ako je súèet dane
zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu
v tomto spotrebite¾skom balení a sumy 30 Sk na jeden
liter liehoviny, zvýený o daò z pridanej hodnoty vza-
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hujúcej sa na tento súèet; to neplatí, ak ide o predaj
v pozastavení dane. Ak predávajúci poskytuje
kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti
s predajom liehu v spotrebite¾skom balení akéko¾vek
plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za vyuitie distribuènej
siete kupujúceho, poplatky a odplaty za umiestnenie
spotrebite¾ského balenia v priestoroch kupujúceho, ak
poskytuje dary, z¾avy, bonusy, skontá alebo rabaty, je
predaj liehu v spotrebite¾skom balení zakázaný za cenu
niiu, ako je cena urèená pod¾a predchádzajúcej vety
zvýená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu..
27. V § 10 odseky 39 a 40 znejú:
(39) Odberate¾ kontrolnej známky, ktorý je oprávneným príjemcom, môe v daòovom vo¾nom obehu oznaèi spotrebite¾ské balenie kontrolnou známkou, ak prijal
spotrebite¾ské balenie neoznaèené kontrolnou známkou z iného èlenského tátu v pozastavení dane; oprávnený príjemca je povinný oznaèi také spotrebite¾ské
balenie kontrolnou známkou najneskôr pred predajom
alebo iným vydaním spotrebite¾ského balenia na daòovom území inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe;
ustanovenie § 12 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté.
(40) Odberate¾ kontrolnej známky môe v odôvodnených prípadoch na základe písomného súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu
oznaèi v daòovom vo¾nom obehu spotrebite¾ské balenie novou kontrolnou známkou, ak
a) dolo v daòovom vo¾nom obehu k pokodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebite¾skom balení,
b) spotrebite¾ské balenie uvedené do daòového vo¾ného obehu nie je oznaèené kontrolnou známkou pod¾a odseku 5,
c) colný úrad pri výkone daòového dozoru odstránil
kontrolnú známku zo spotrebite¾ského balenia..
28. § 10 sa dopåòa odsekom 41, ktorý znie:
(41) Oznaèi spotrebite¾ské balenie pod¾a odseku 40
môe len odberate¾ kontrolnej známky, ktorý také spotrebite¾ské balenie uviedol do daòového vo¾ného obehu; ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
uviedla spotrebite¾ské balenie do daòového vo¾ného
obehu, u nie je odberate¾om kontrolnej známky, môe
oznaèi spotrebite¾ské balenie iný odberate¾ kontrolnej
známky novou kontrolnou známkou, ktorá zodpovedá
objemu spotrebite¾ského balenia a objemovej koncentrácii liehu v spotrebite¾skom balení. Odberate¾ kontrolnej známky, ktorý chce odstráni kontrolnú známku zo spotrebite¾ského balenia a oznaèi spotrebite¾ské
balenie novou kontrolnou známkou, je povinný písomne poiada colný úrad o súhlas, prièom uvedie dôvody
svojej iadosti; ak spotrebite¾ské balenie oznaèuje novou kontrolnou známkou odberate¾ kontrolnej známky, ktorý toto spotrebite¾ské balenie neuviedol do daòového vo¾ného obehu, k iadosti priloí písomný súhlas
s oznaèením spotrebite¾ského balenia svojou kontrolnou známkou..
29. V § 11 odsek 1 znie:
(1) Uívate¾ským podnikom na úèely tohto zákona je
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právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená pouíva lieh oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1. Právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce by uívate¾ským
podnikom na daòovom území, musí písomne poiada
colný úrad o zaradenie do evidencie uívate¾ských podnikov. Uívate¾ský podnik je oprávnený odobera lieh
oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 len na základe odberného poukazu, o ktorého vydanie písomne poiada
colný úrad. Lieh oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 je
zakázané vyda bez odberného poukazu..
30. V § 11 ods. 2 úvodná veta znie:
iados o zaradenie do evidencie uívate¾ských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahova.
31. V § 11 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto
slová: a v uívate¾skom podniku pod¾a odseku 17.
32. V § 11 sa odsek 3 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne
prepojených osôb so iadate¾om..
33. V § 11 ods. 4 písmeno b) znie:
b) zloil zábezpeku na daò vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo liehu, ktorý nie je denaturovaný a ktorý
pouíva alebo predpokladá poui na úèely oslobodené od dane v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,.
34. V § 11 ods. 4 písmeno d) znie:
d) colný úrad ani daòový úrad nemá ku dòu podania
iadosti poh¾adávky na dani po lehote splatnosti
voèi osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo voèi osobe,
ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo
prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich rokov
pred podaním iadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dòom podania iadosti voèi osobe,
ktorá zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so
iadate¾om, poh¾adávky na dani, ktoré do zániku
tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzahuje aj na
poh¾adávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu
osobu pod¾a osobitných predpisov,21).
35. V § 11 ods. 4 písm. g) sa slovo nebol nahrádza
slovami nie je.
36. V § 11 ods. 5 prvej vete sa za slovo pred vkladajú slová zaradením do evidencie uívate¾ských podnikov a pred a v druhej vete sa za slovo úrad vkladajú
slová zaradí iadate¾a do evidencie uívate¾ských podnikov a.
37. V § 11 ods. 12 písmená a) a b) znejú:
a) lieh oslobodený od dane bol opakovane pouitý na
iné úèely ako úèely uvedené v odbernom poukaze
a uloenie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli
k náprave,
b) uívate¾ský podnik prestal spåòa podmienky uvedené v odseku 4 písm. c) a f), odseku 17 alebo vstúpi do likvidácie,.
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38. V § 11 odsek 13 znie:
(13) Ak bol uívate¾skému podniku odòatý odberný
poukaz pod¾a odseku 12 písm. a), b), d) a g), colný
úrad vyradí uívate¾ský podnik z evidencie uívate¾ských podnikov. Colný úrad vyradí uívate¾ský podnik
z evidencie uívate¾ských podnikov aj vtedy, ak uívate¾ský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dòa odòatia odberného poukazu pod¾a odseku 12 písm. c) nepoiada o vydanie
odberného poukazu. Pri vyradení uívate¾ského podniku z evidencie uívate¾ských podnikov sa pouije § 23
ods. 10 a 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch
pracovných dní odo dòa vyradenia uívate¾ského podniku z evidencie uívate¾ských podnikov alebo odo dòa
odòatia odberného poukazu informuje o týchto skutoènostiach dodávate¾a liehu oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze..
39. V § 11 ods. 16 prvej vete sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 6 a 7.
40. V § 11 odsek 17 znie:
(17) Ak uívate¾ský podnik pouíva vo výrobe lieh
oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku a z liehových odpadov a liehových roztokov vzniknutých v tejto výrobe regeneruje
lieh, je povinný tento lieh registrova kontrolným objemovým meradlom na lieh21a) (ïalej len kontrolné liehové meradlo) spôsobom pod¾a osobitného predpisu;21b)
tým nie je dotknutý § 8 ods. 6 písm. a). Ak na zisovanie
mnostva regenerovaného liehu nie je moné z dôvodu
nízkeho prietoku liehu poui kontrolné liehové meradlo alebo ak pouitie kontrolného liehového meradla nie
je technologicky moné, uívate¾ský podnik je povinný
mnostvo regenerovaného liehu zisova meradlami
overenými pod¾a osobitného predpisu,21c) a to meraním
jeho objemu alebo hmotnosti spôsobom pod¾a osobitného predpisu;21b) získaný lieh alebo nakúpený lieh
musí by uskladnený v overených nádriach20) s overeným meracím zariadením na zisovanie zásob liehu
alebo v nádriach umoòujúcich meranie mnostva liehu z hmotnosti meradlami overenými pod¾a osobitného
predpisu.21c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21c znie:

21c) Zákon è. 142/2000 Z. z. v znení zákona è. 431/2004 Z. z.
Vyhláka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov..

41. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11a
Osobitná úprava pouitia, príjmu a výdaja aróm
s obsahom liehu oslobodeného od dane
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
pouíva, prijíma alebo vydáva arómy, ktoré obsahujú lieh oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 písm. c) (ïalej len arómy oslobodené od dane), musí písomne poiada colný úrad o zaradenie do evidencie podnikov,
ktoré pouívajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslo-
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bodené od dane (ïalej len evidencia podnikov). V iadosti o zaradenie do evidencie podnikov iadate¾ uvedie
údaje pod¾a § 11 ods. 2 písm. a) a b), obchodný názov
aróm oslobodených od dane, prísluný kód kombinovanej nomenklatúry a k iadosti priloí doklady pod¾a
§ 11 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. f), technologický opis
pouitia aróm oslobodených od dane a normy spotreby
aróm oslobodených od dane alebo iné doklady urèujúce
spotrebu takých aróm.
(2) Colný úrad pred zaradením do evidencie podnikov
preverí u iadate¾a skutoènosti a údaje pod¾a odseku 1.
Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí iadate¾a do evidencie podnikov do 30 dní odo dòa
podania iadosti. Ak iadate¾ v tejto lehote nepreukáe
splnenie vetkých povinností a podmienok uvedených
v odseku 1, colný úrad vyzve iadate¾a, aby uvedené nedostatky odstránil a zaradí iadate¾a do evidencie podnikov do 15 dní odo dòa odstránenia nedostatkov.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorú colný
úrad zaradil do evidencie podnikov, je povinná vies
evidenciu, v ktorej uvedie mnostvo prijatých, spotrebovaných alebo vydaných aróm oslobodených od dane.
Na vedenie evidencie sa vzahuje § 39 ods. 4 rovnako
a § 39 ods. 2 primerane.
(4) Colný úrad vyradí právnickú osobu alebo fyzickú
osobu pod¾a odseku 3 z evidencie podnikov, ak
a) nedodriava povinnosti pod¾a odseku 3 a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli k náprave,
b) jej zaniklo ivnostenské oprávnenie,
c) poiada o vyradenie z evidencie podnikov..
42. V § 12 ods. 1 písm. a) sa za slovami v pozastavení
dane vypúa èiarka a slová alebo dòom vyòatia liehu
z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený
v písmenách b) a e).
43. V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) vyòatia liehu z pozastavenia dane iným spôsobom,
ako je uvedený v písmenách a) a e),.
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Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená g) a i).
47. V § 13 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto
slová: s výnimkou získania liehu regeneráciou uívate¾ským podnikom pod¾a § 11 ods. 17, ak takto získaný
lieh pouije na úèely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,.
48. V § 13 ods. 2 písmeno a) znie:
a) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia liehu u nej zisteného,
ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,.
49. V § 13 sa vypúa odsek 3.
50. V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slová prevádzkovate¾ daòového skladu vkladá èiarka a slová prevádzkovate¾ tranzitného daòového skladu, prevádzkovate¾ daòového skladu pre zahranièných zástupcov.
51. V § 14 ods. 4 sa slová písm. g) a h) nahrádzajú
slovami písm. h) a i).
52. V § 14 ods. 7 sa slová písm. g) a h) nahrádzajú
slovami písm. h) a i).
53. V § 15 ods. 2 sa písmeno a) dopåòa tretím bodom,
ktorý znie:
3. úradný záznam o znièení kontrolných známok, ak
bolo spotrebite¾ské balenie oznaèené kontrolnou
známkou,.
54. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Pozastavenie dane sa uplatní na lieh, ktorý
a) sa nachádza v daòovom sklade,
b) sa prepravuje za podmienok uvedených v § 25 a 26,
c) colný úrad zabezpeèí23) alebo ktorý sa stal vlastníctvom tátu pod¾a osobitného predpisu11) s výnimkou
preukázate¾ne zdaneného liehu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) § 14a a 70 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov..

Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená g) a i).

55. V § 17 ods. 2 sa slová (§ 22 ods. 1 a 2) nahrádzajú slovami (§ 22 ods. 1 a 3).

44. V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
a) zistenia liehu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak
táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukáza pôvod alebo spôsob nadobudnutia liehu v súlade s týmto zákonom, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,.

56. V § 17 odsek 5 znie:
(5) Prijíma, vydáva, vyrába alebo spracúva lieh
v daòovom sklade, ktorým je podnik na výrobu liehu
pod¾a § 18 ods. 1 a 2, a v daòovom sklade, ktorým je
sklad liehu pod¾a § 22 ods. 1 a 2, mono len v prítomnosti zamestnanca colného úradu; colný úrad je povinný zabezpeèi nepretritú prítomnos zamestnanca colného úradu v daòovom sklade. V daòovom sklade,
ktorým je sklad liehu pod¾a § 22 ods. 3, mono prijíma
alebo vydáva lieh len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Prevádzkovate¾ daòového skladu je povinný strpie prítomnos zamestnanca colného úradu
v daòovom sklade..

45. V § 13 ods. 1 písm. a) sa za slovami v pozastavení
dane vypúa èiarka a slová alebo vyòala lieh z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) a e),.
46. V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
f) ktorá vyòala lieh z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) a e),.

57. V § 18 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová (destiláciou alebo rektifikáciou) a za slová z liehových odpadov sa vkladajú slová alebo liehových roztokov.
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58. V § 19 ods. 3 písm. e) sa slovo nebol nahrádza
slovami nie je.
59. V § 19 odsek 7 znie:
(7) Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia je povinný pestovate¾ prevzia
do desiatich dní odo dòa jeho výroby. Ak v uvedenej lehote pestovate¾ neprevezme lieh, je prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia
povinný oznámi colnému úradu, najneskôr do troch
pracovných dní odo dòa uplynutia lehoty na prevzatie
liehu, mnostvo liehu, ktoré nebolo prevzaté pestovate¾om, a poiada colný úrad o znièenie tohto liehu..
60. V § 19 odsek 9 znie:
(9) Daòová povinnos vzniká dòom vyrobenia liehu
v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia, ak tento zákon neustanovuje inak. Daòovým dlníkom je prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na
pestovate¾ské pálenie ovocia. Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia môe
vyrobi pre pestovate¾a lieh len na základe iadosti
o výrobu destilátu.30) Pri výpoète výky dane je prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia povinný poui príslunú sadzbu dane pod¾a
mnostva liehu v l a. vyrobeného pre pestovate¾a, prièom prihliada na mnostvo doteraz vyrobeného liehu,
ktoré pestovate¾ uviedol v iadosti o výrobu destilátu.30)
Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia vyberá daò od pestovate¾a pri preberaní liehu..
61. V § 19 ods. 10 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
Prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia uvedie v daòovom priznaní ako
oslobodené to mnostvo liehu z mnostva liehu vyrobeného v zdaòovacom období, za ktoré podáva daòové
priznanie, ktoré bolo znièené pod¾a § 48 ods. 2 do dòa
podania daòového priznania, najneskôr do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento lieh vyrobený..
62. V § 19 odseky 11 a 12 znejú:
(11) Daò z liehu vyrobeného v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia mono vráti prevádzkovate¾ovi liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie, ak zaplatil daò z liehu, ktorý nebol
prevzatý pestovate¾om a ktorý bol znièený pod¾a § 48
ods. 2. Vrátenie dane uplatní prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia v daòovom priznaní za zdaòovacie obdobie, v ktorom boli
splnené vetky podmienky na uplatnenie vrátenia
dane; vrátenie dane z tohto liehu sa zapoèíta s daòovou
povinnosou. Ak vrátenie dane prevýi daòovú povinnos, na vrátenie dane sa uplatní § 15 primerane.
(12) Ak colný úrad prísluný pre prevádzkovate¾a
liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia zistí, e údaje uvedené v iadosti o výrobu
destilátu30) sú nepravdivé a pre pestovate¾a a jeho domácnos za jedno výrobné obdobie bolo vyrobené viac
ako 30 l a. a ak sa pri výpoète výky dane pouila zníe-
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ná sadzba dane, je daòovým dlníkom pestovate¾.
Výka dane sa vypoèíta ako súèin rozdielu základnej
sadzby dane a zníenej sadzby dane a mnostva liehu
v l a., ktoré bolo vyrobené nad limit 30 l a..
63. § 19 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch na
základe písomnej iadosti prevádzkovate¾a liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia povoli
opätovnú rektifikáciu ním vyrobeného liehu. Lehota na
podanie iadosti, na rozhodnutie o iadosti a na vykonanie opätovnej rektifikácie je maximálne desa dní
odo dòa výroby liehu, ktorý má by opätovne rektifikovaný. Dòom výroby liehu sa na tento úèel povauje
deò, kedy bol lieh opätovne rektifikovaný..
64. V § 21 ods. 1 písm. a) sa odkaz 28 nad slovom
meradlami a v ods. 4 a 5 nad slovom predpisu nahrádza odkazom 21a).
65. § 22 vrátane nadpisu znie:
§ 22
Sklad liehu
(1) Skladom liehu na úèely toho zákona je liehovarnícky závod,27) ktorým je výrobòa liehovín,31a) egalizaèná stanica,31b) denaturaèný závod31c) a plniareò,31d) nachádzajúci sa na daòovom území, v ktorom sa v rámci
podnikania prijíma, spracúva, plní, skladuje alebo
odosiela lieh vyrobený v podniku na výrobu liehu, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Skladom liehu je aj sklad liehu neuvedený v odseku 1, v ktorom sa v rámci podnikania lieh
a) prijíma, skladuje alebo odosiela,
b) pouíva na výrobu aróm, macerátov alebo extraktov.
(3) Skladom liehu je aj sklad liehu, ktorého prevádzkovate¾om je právnická osoba, ktorá pod¾a zákona nie
je zriadená alebo zaloená na podnikate¾ské úèely, ale
skladuje lieh osobitného urèenia, ktorého vlastníkom
je tát.26)
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
prevádzkova sklad liehu s výnimkou skladu liehu pod¾a odseku 2 písm. a), v ktorom prijíma, skladuje alebo
odosiela len lieh v spotrebite¾skom balení, musí ma
povolenie na prevádzkovanie daòového skladu. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkova v pozastavení dane sklad liehu pod¾a odseku 2
písm. a), v ktorom prijíma, skladuje alebo odosiela lieh
len v spotrebite¾skom balení, musí ma povolenie na
prevádzkovanie daòového skladu. Ak chce právnická
osoba alebo fyzická osoba v sklade liehu pod¾a odseku 1 denaturova lieh, musí ma aj povolenie na denaturáciu liehu pod¾a § 9.
(5) Sklad liehu pod¾a odseku 1, odseku 2 písm. b)
a odseku 3 musí spåòa tieto podmienky:
a) má vetky miestnosti, v ktorých sa nachádza lieh,
zabezpeèené uzáverou colného úradu tak, e vstup
do miestnosti alebo iný zásah potrebný na obsluhu
zariadenia skladu liehu mimo prevádzky nie je moný bez poruenia uzávery; colný úrad, ktorý uzáveru
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priloil, je jediný oprávnený pred kadým zaèiatkom
výroby uzáveru odstráni,
b) sklad liehu je dostatoène zabezpeèený pred neoprávneným pouitím liehu,
c) má overené20) skladovacie zariadenie, zmieavacie
zariadenie a prepravné nádre s overeným meracím
zariadením, ktoré umoòuje spo¾ahlivé zistenie
mnostva liehu pri príjme a výdaji liehu, mnostva
skladovaného liehu, mnostva spracúvaného liehu
a mnostva prepravovaného liehu; ak sa mnostvo
liehu pri príjme a výdaji liehu, mnostvo spracúvaného liehu a mnostvo prepravovaného liehu zisuje
z hmotnosti liehu overenými meradlami,21c) overenie
zmieavacích zariadení a prepravných nádrí v súlade s osobitným predpisom21c) sa nevyaduje,
d) má samostatný sklad liehu25) s výnimkou skladu liehu, ktorým je egalizaèná stanica,31b) a skladu liehu
pod¾a odseku 2 písm. b) a odseku 3.
(6) Sklad liehu pod¾a odseku 2 písm. a), v ktorom sa
má v pozastavení dane lieh prijíma, skladova alebo
odosiela, musí spåòa tieto podmienky:
a) musí ma poèas dvoch bezprostredne predchádzajúcich kalendárnych rokov
1. ivnostenské oprávnenie na predaj liehu iným
prevádzkovate¾om ivnosti,
2. roèný obrat liehu najmenej 1 000 hl a.,
3. priemernú dobu skladovania liehu za kalendárny
rok najmenej es mesiacov,
b) je priestorovo ohranièený a dostatoène zabezpeèený
pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo neoprávneným pouitím liehu,
c) má overené20) skladovacie nádre a prepravné nádre s overeným meracím zariadením, ak prijíma,
skladuje a odosiela lieh, ktorý nie je v spotrebite¾skom balení; ak sa mnostvo liehu pri príjme a výdaji
liehu a mnostvo prepravovaného liehu zisuje
z hmotnosti liehu overenými meradlami,21c) overenie
prepravných nádrí v súlade s osobitným
predpisom21c) sa nevyaduje.
(7) Podrobnosti o poiadavkách na skladovanie liehu, na zariadenie na skladovanie liehu a jeho usporiadanie, zariadenia na vyskladòovanie a preberanie liehu
ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo pod¾a § 49 ods. 4..
Poznámky pod èiarou k odkazom 31a, 31b, 31c a 31d
znejú:
31a)
31b
)
31c
)
31d
)

§
§
§
§

2
2
2
2

ods.
ods.
ods.
ods.

3
3
3
3

písm.
písm.
písm.
písm.

k) zákona è. 467/2002 Z. z.
j) zákona è. 467/2002 Z. z.
h) zákona è. 467/2002 Z. z.
l) zákona è. 467/2002 Z. z..

66. V § 23 odsek 2 znie:
(2) Prílohami k iadosti sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo ivnostenského
registra nie starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená
kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na
podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia,
b) povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh pod¾a
osobitného predpisu;27) to sa nevzahuje na iados
na prevádzkovanie skladu liehu pod¾a § 22 ods. 2
a 3,
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c) technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu liehu s vyznaèením
miest, na ktoré priloil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na
spracovanie a skladovanie liehu v sklade liehu s pripojeným nákresom a vyznaèením umiestnenia uzáver miestností, struèný opis èinnosti a opis daòového skladu, spôsob zabezpeèenia liehu pred
neoprávneným pouitím, technická dokumentácia
a opis kontrolného liehového meradla na meranie
vyrobeného mnostva liehu a zariadení na zisovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o úradnom
overení týchto zariadení, vyhlásenie o vytvorení podmienok na trvalú prítomnos správcu dane; to sa nevzahuje na iados na prevádzkovanie skladu liehu
pod¾a § 22 ods. 2 písm. a), ak iadate¾ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebite¾skom
balení, a na iados na prevádzkovanie skladu liehu
pod¾a § 22 ods. 3,
d) opis èinnosti a opis skladu liehu, spôsob zabezpeèenia liehu pred neoprávnenou manipuláciou s liehom
alebo neoprávneným pouitím liehu, opis skladovacích priestorov v sklade liehu pod¾a § 22 ods. 2
písm. a), ak iadate¾ prijíma, skladuje alebo odosiela
lieh, ktorý je v spotrebite¾skom balení, a zariadenia
na skladovanie liehu v sklade liehu pod¾a § 22 ods. 3,
e) technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu
výrobkov, ktoré majú by vyrobené, ved¾ajích produktov, prípadne odpadu,
f) úètovná závierka za predchádzajúce úètovné obdobie, ak iadate¾ bol povinný úètovnú závierku vypracova, a ak iadate¾ podlieha povinnosti overovania
úètovnej závierky audítorom, úètovná závierka overená audítorom pod¾a osobitného predpisu,32) ako aj
forma vedenia úètovníctva,
g) potvrdenie daòového úradu o splnení podmienok
uvedených v odseku 4 písm. c) a potvrdenie zdravotnej poisovne a Sociálnej poisovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),
h) zoznam èlenských tátov, do ktorých iadate¾ predpokladá dodáva (zasiela) lieh v pozastavení dane;
tento zoznam môe by na poiadanie poskytnutý
èlenským tátom urèenia,
i) èestné vyhlásenie iadate¾a, e spåòa podmienky
pod¾a odseku 4 písm. d),
j) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne
prepojených osôb so iadate¾om..
67. V § 23 ods. 4 písmeno d) znie:
d) colný úrad ani daòový úrad nemá ku dòu podania
iadosti poh¾adávky na dani po lehote splatnosti voèi
osobe, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om, alebo voèi osobe, ktorá
bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so iadate¾om v priebehu desiatich rokov pred podaním iadosti a nemal ani v priebehu desiatich rokov pred dòom podania iadosti voèi osobe, ktorá
zanikla a ktorá by sa povaovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so iadate¾om, poh¾adávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzahuje aj na
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poh¾adávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu
osobu pod¾a osobitných predpisov,21).
68. V § 23 ods. 4 písm. g) sa slovo nebol nahrádza
slovami nie je.
69. V § 23 ods. 6 prvej vete sa slová písm. b) a d)
a f) nahrádzajú slovami písm. b) a e) a g).
70. V § 23 ods. 10 písmeno a) znie:
a) prevádzkovate¾ daòového skladu, v prípade pod¾a
odseku 7 písm. b) dediè alebo súdom ustanovený
správca dedièstva vykoná za úèasti colného úradu
inventarizáciu zásob liehu ku dòu zániku povolenia
na prevádzkovanie daòového skladu a v lehote urèenej colným úradom podá daòové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daò,.
71. V § 24 ods. 6 písm. b) sa za slovo banku vkladá
èiarka a slová ktorá vystavila bankovú záruku,.
72. V § 24 odsek 9 znie:
(9) Colný úrad písomne vyzve prevádzkovate¾a daòového skladu, u ktorého èiastoène alebo úplne upustil od zloenia zábezpeky na daò pod¾a odseku 8, aby
zábezpeku na daò zloil alebo ju doplnil v urèenej lehote, ktorá nesmie by kratia ako 15 dní a dlhia ako 30
dní, ak zistil, e
a) prevádzkovate¾ daòového skladu je po dobu viac ako
piatich dní v omekaní s plnením svojich peòaných
záväzkov pod¾a tohto zákona alebo pod¾a osobitných
predpisov upravujúcich dane a clá,34) alebo pod¾a
osobitných predpisov17) upravujúcich povinné odvody poistného, alebo
b) nastali iné okolnosti, na ktorých základe mono
odôvodnene predpoklada, e prevádzkovate¾ daòového skladu nesplní riadne a vèas svoju povinnos
zaplati daò pod¾a tohto zákona..
73. V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch povoli na základe iadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravova na daòovom území
lieh v pozastavení dane alebo lieh oslobodený od dane
pod¾a § 7 ods. 1, iný spôsob prepravy takéhoto liehu,
ako je uvedený v odsekoch 1 a 2..
8.

Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4 a

74. V § 25 odsek 6 znie:
(6) Lieh v pozastavení dane a lieh oslobodený od
dane pod¾a § 7 ods. 1 je moné prepravova len so sprievodným dokumentom pod¾a § 29 ods. 1. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielate¾ (dodávate¾)
liehu a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je
povinný pred zaèatím prepravy zasla faxom alebo
elektronicky colnému úradu miestne príslunému pre
odosielate¾a (dodávate¾a). Druhý a tvrtý diel musí
sprevádza prepravovaný lieh. Príjemca (odberate¾) si
ponechá druhý diel, v treom a tvrtom diele potvrdí
prevzatie liehu a oba diely predloí colnému úradu na
potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným úradom zale
odosielate¾ovi (dodávate¾ovi) najneskôr do 15. dòa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom lieh prijal. tvrtý diel si ponechá colný úrad prí-
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jemcu (odberate¾a). Ak sa poèas prepravy liehu v pozastavení dane zmení príjemca alebo miesto urèenia, dodávate¾ je povinný o týchto zmenách bezodkladne
informova colný úrad a súèasne na zadnej strane
sprievodného dokumentu vyznaèi nového príjemcu
alebo nové miesto urèenia; § 29 ods. 4 platí rovnako.
Preprava liehu sa povauje za ukonèenú dòom prevzatia liehu príjemcom (odberate¾om). Dokladom preukazujúcim ukonèenie prepravy liehu je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberate¾om)
a colným úradom príjemcu (odberate¾a)..
75. V § 25 odsek 8 znie:
(8) Zloenú zábezpeku na daò pod¾a odseku 4 colný
úrad na poiadanie vráti, ak prevzatie liehu potvrdí príjemca (odberate¾) a colný úrad príjemcu (odberate¾a)..
76. V § 26 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo slovenskému zástupcovi (§ 37a ods. 15),
alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy12) na územie tátov,
ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava
liehu slovenskému zástupcovi (§ 37a ods. 15) alebo
ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným
zamestnancom na pouitie v súvislosti s aktivitami
pod¾a medzinárodnej zmluvy12) na územie tátov, ktoré
sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa musí uskutoèni so sprievodným dokumentom, musí by doloená osvedèením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným pod¾a vzoru a spôsobom ustanoveným
v osobitnom predpise,13).
77. V § 26 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Sprievodný dokument sa vyhotovuje v tyroch
dieloch. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá
odosielate¾ (dodávate¾), druhý a tvrtý diel sprevádza
prepravovaný lieh. Preprava liehu sa povauje za ukonèenú dòom prevzatia liehu príjemcom (odberate¾om).
Dokladom preukazujúcim ukonèenie prepravy liehu je
tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberate¾om).
(4) Pri preprave liehu z daòového skladu na daòovom území do daòového skladu, oprávnenému príjemcovi, daòovému splnomocnencovi v inom èlenskom
táte, slovenskému zástupcovi (§ 37a ods. 15) alebo
ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným
zamestnancom na pouitie v súvislosti s aktivitami
pod¾a medzinárodnej zmluvy12) na územie tátov, ktoré
sú stranami Severoatlantickej zmluvy, je odosielate¾
(dodávate¾) povinný pred zaèatím prepravy liehu zasla
kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu faxom
alebo elektronicky colnému riadite¾stvu a colnému
úradu miestne príslunému pre odosielate¾a (dodávate¾a)..
78. V § 26 odsek 7 znie:
(7) Na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení
dane pod¾a odseku 1 písm. a) a b), musí by vdy zloená zábezpeka na daò s výnimkou prepravy liehu slovenskému zástupcovi (§ 37a ods. 15) alebo ozbrojeným
silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na pouitie v súvislosti s aktivitami pod¾a medzinárodnej zmluvy12) na územie tátov, ktoré sú stranami
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Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daò zloí odosielate¾ (dodávate¾) vo výke dane pripadajúcej na
mnostvo prepravovaného liehu. Zloenie zábezpeky
na daò na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení
dane, sa nevyaduje, ak zábezpeka na daò pod¾a § 24
ods. 1 je zloená v takej výke, e pokrýva i zábezpeku
na daò na lieh, ktorý sa má prepravova v pozastavení
dane. Zábezpeka na daò zloená v inom èlenskom táte
je platná na daòovom území. Colný úrad na poiadanie
povolí, aby namiesto odosielate¾a (dodávate¾a) zloil zábezpeku na daò dopravca alebo príjemca (odberate¾),
ak sa tak odosielate¾ (dodávate¾) a dopravca alebo príjemca (odberate¾) dohodli. Zloenú zábezpeku na daò
colný úrad na poiadanie vráti, ak prevzatie liehu potvrdí príjemca (odberate¾) na treom diele sprievodného
dokumentu; potvrdenie správcu dane iného èlenského
tátu o prevzatí liehu príjemcom (odberate¾om) sa vyaduje, ak tento správca dane je povinný pod¾a právnych
predpisov prísluného èlenského tátu potvrdzova
tretí diel sprievodného dokumentu..
79. V § 27 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Oprávneným príjemcom na daòovom území je
právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 2 ods. 1
písm. h). Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba
alebo fyzická osoba na území iného èlenského tátu
oprávnená pod¾a právnych predpisov prísluného èlenského tátu prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá chce by oprávneným príjemcom na daòovom
území a chce opakovane prijíma lieh z iného èlenského
tátu v pozastavení dane, musí písomne poiada colný
úrad o registráciu a vydanie povolenia prijíma lieh
z iného èlenského tátu v pozastavení dane. Právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príleitostne prija lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane,
musí na kadý príleitostný príjem liehu písomne poiada colný úrad o vydanie povolenia prija lieh z iného
èlenského tátu v pozastavení dane. iados musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresy umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
d) obchodný názov liehu a prísluný kód kombinovanej
nomenklatúry,
e) predpokladaný roèný objem liehu prijímaného v pozastavení dane v hl a., ak je iadate¾om právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijíma lieh
z iného èlenského tátu v pozastavení dane opakovane,
f) mnostvo liehu v hl a., ktoré má v danom prípade
prija iadate¾, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príleitostne prija lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane.
(2) Prílohami k iadosti sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo ivnostenského
registra nie starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená
kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na
podnikanie nie starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia,
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b) èestné vyhlásenie iadate¾a, e spåòa podmienky
pod¾a § 23 ods. 4 písm. d)..
80. V § 27 ods. 4 prvej vete sa za slovo iadate¾a
vkladá èiarka a slová ktorý chce prijíma lieh z iného
èlenského tátu v pozastavení dane opakovane,.
81. V § 27 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Colný úrad pred vydaním povolenia prija lieh
z iného èlenského tátu v pozastavení dane preverí
u iadate¾a, ktorý chce príleitostne prija lieh z iného
èlenského tátu v pozastavení dane, skutoènosti a údaje uvedené v iadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutoènosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prija
lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deò po dni, keï iadate¾ zloil zábezpeku na daò, a to vo výke dane pripadajúcej
na mnostvo liehu, ktoré má v danom prípade prija.
Colný úrad vydá potvrdenie o zloení zábezpeky na
daò. Na úhradu dane je moné po dohode s colným úradom poui zloenú zábezpeku na daò.
(7) Na zábezpeku na daò sa pouije § 24 primerane..
82. V § 27 odsek 9 znie:
(9) Colný úrad odníme povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie
daòového skladu. Na zánik povolenia prijíma lieh
z iného èlenského tátu v pozastavení dane sa pouije
§ 23 ods. 7 a 10 primerane..
83. § 28 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Colný úrad zruí registráciu daòového splnomocnenca, ak daòový splnomocnenec
a) nezabezpeèoval dodávky liehu poèas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov,
b) poruuje povinnosti pod¾a tohto zákona,
c) alebo prevádzkovate¾ daòového skladu v inom èlenskom táte, v ktorého mene zabezpeèuje daòový splnomocnenec dodávky liehu, o to poiadal..
84. V § 30 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba skladá zábezpeku na daò
na lieh prepravovaný v pozastavení dane namiesto odosielate¾a..
85. V § 31 ods. 1 sa slovo dopravenie nahrádza slovom vstup.
86. V § 32 odsek 2 znie:
(2) Pri vývoze liehu na územie tretieho tátu sa
uplatní postup pri preprave liehu v pozastavení dane,
a to aj vtedy, ak sa lieh prepravuje cez jeden alebo viacero èlenských tátov, prièom sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu.
Preprava liehu v pozastavení dane sa povauje za ukonèenú dòom potvrdenia výstupu liehu z územia únie colným úradom výstupu na treom diele sprievodného dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument pouije
jednotný colný doklad, preprava liehu v pozastavení
dane sa povauje za ukonèenú dòom potvrdenia výstupu liehu z územia únie colným úradom výstupu na pia-
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tom diele jednotného colného dokladu. Na prepravu
liehu v pozastavení dane sa pouije § 26 ods. 2 a 7..
87. V § 33 odsek 6 znie:
(6) Ak daòová povinnos nevznikne pod¾a odseku 1,
vzniká daòová povinnos dòom prepravenia liehu na
daòové územie alebo dòom pouitia liehu na daòovom
území, ak nie je známy deò prepravenia liehu na daòové územie. Daòovým dlníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá lieh pri prepravení na daòové
územie má ako prvá v drbe alebo ktorá lieh ako prvá
pouila. Daòový dlník je povinný bezodkladne po vzniku daòovej povinnosti poda daòové priznanie a zaplati daò, a to
a) colnému úradu, ak má daòový dlník sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území,
b) Colnému úradu Bratislava, ak daòový dlník nemá
sídlo alebo trvalý pobyt na daòovom území..
88. V § 33 ods. 9 posledná veta znie:
Na prepravu veobecne denaturovaného liehu sa zábezpeka na daò nevyaduje..
89. V § 36 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý
znie:
(9) Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod
a) nezabezpeèoval dodávky liehu poèas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov,
b) poruuje povinnosti pod¾a tohto zákona,
c) alebo dodávate¾ z iného èlenského tátu, v ktorého
mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpeèuje dodávky liehu, o to poiadal..
Doterají odsek 9 sa oznaèuje ako odsek 10.
90. § 38 vrátane nadpisu znie:
Vedenie evidencií
§ 38
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovate¾om podniku na výrobu liehu, skladu liehu,
uívate¾ského podniku, oprávneným príjemcom, daòovým splnomocnencom, prevádzkovate¾om tranzitného
daòového skladu, prevádzkovate¾om daòového skladu
pre zahranièných zástupcov, splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo odosielate¾om (dodávate¾om),
ktorý uskutoènil zásielkový obchod, je povinná pod¾a
§ 37 ods. 9, § 37b ods. 1, § 39 a 43 vies evidenciu,
uchováva ju desa rokov a uzávierky tejto evidencie
predklada colnému úradu na preverenie v lehote urèenej colným úradom.
a)
b)
c)
d)

(2) Evidencia liehu sa vedie samostatne pre lieh
ktorý nie je v spotrebite¾skom balení,
ktorý je v spotrebite¾skom balení,
sulfitový,
syntetický.

(3) Evidenciu liehu uzatvára právnická osoba alebo
fyzická osoba pod¾a odseku 1 k 30. septembru prísluného kalendárneho roka s výnimkou právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovate¾om lieho-
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varníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia,
ktorá uzatvára evidenciu do 15 dní odo dòa ukonèenia
výrobného obdobia.4)
(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 je povinná na základe rozhodnutia colného úradu
vies aj inú evidenciu potrebnú na správne urèenie
dane..
91. § 39 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Colný úrad môe v odôvodnených prípadoch povoli iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4..
92. § 44 vrátane nadpisu znie:
§ 44
Povolenie na predaj spotrebite¾ského balenia
v daòovom vo¾nom obehu
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce
v rámci podnikate¾skej èinnosti na daòovom území
predáva v daòovom vo¾nom obehu lieh uvedený v § 4
ods. 2 písm. a) v spotrebite¾skom balení, musí ma povolenie na predaj spotrebite¾ského balenia v daòovom
vo¾nom obehu (ïalej len povolenie na predaj), ak tento zákon neustanovuje inak; taká právnická osoba alebo fyzická osoba musí písomne poiada colný úrad
o vydanie povolenia na predaj.
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú colným
úradom pod¾a § 23, 27, 28, 37 a § 37a, ktorá vykonáva
len èinnos súvisiacu s prevádzkovaním daòového
skladu, prijímaním liehu z iného èlenského tátu v pozastavení dane, so zabezpeèovaním dodávok liehu
v mene prevádzkovate¾a daòového skladu so sídlom
v inom èlenskom táte, s prevádzkovaním tranzitného
daòového skladu alebo daòového skladu pre zahranièných zástupcov (ïalej len registrovaná osoba).
(3) Za predaj spotrebite¾ského balenia v daòovom
vo¾nom obehu v rámci podnikate¾skej èinnosti sa na
úèely tohto zákona povauje predaj alebo iný výdaj
spotrebite¾ského balenia iným prevádzkovate¾om
ivností42a) (ve¾koobchod), alebo predaj alebo iný výdaj
spotrebite¾ského balenia koneènému spotrebite¾ovi
(maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebite¾ského balenia koneènému spotrebite¾ovi (maloobchod). Za predaj spotrebite¾ského balenia v daòovom
vo¾nom obehu sa povauje aj ponúkanie spotrebite¾ského balenia na predaj.
(4) iados o vydanie povolenia na predaj musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresu umiestnenia
jeho prevádzkarne, ak nie je totoná so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
c) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a.
(5) Prílohami k iadosti sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo ivnostenského registra nie starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená kópia,
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b) zoznam dodávate¾ov spotrebite¾ského balenia s uvedením ich identifikaèných údajov,
c) zoznam odberate¾ov spotrebite¾ského balenia s uvedením ich identifikaèných údajov s výnimkou odberate¾ov spotrebite¾ského balenia, ktorými sú koneèní spotrebitelia,
d) výpis z registra trestov iadate¾a alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je iadate¾om fyzická osoba,
a ak je iadate¾om právnická osoba, výpis z registra
trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb,
ktoré sú èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie by
starí ako 30 dní.
(6) iadate¾ musí spåòa tieto podmienky:
a) má ivnostenské oprávnenie,42a)
b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu
a fyzické osoby, ktoré sú èlenmi riadiacich orgánov
alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
c) nebolo mu poèas obdobia desiatich rokov, pod¾a odseku 15 písm. a) a d), odòaté povolenie na predaj
spotrebite¾ského balenia v daòovom vo¾nom obehu,
d) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz.
(7) Colný úrad vydá povolenie na predaj do 30 dní
odo dòa podania iadosti, ak iadate¾ k iadosti priloil
doklady pod¾a odseku 5 a splnil podmienky pod¾a odseku 6. Ak iadate¾ k iadosti o vydanie povolenia na predaj nepriloil vetky doklady pod¾a odseku 5 alebo nesplnil vetky podmienky pod¾a odseku 6, colný úrad
vyzve iadate¾a, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá iadate¾ovi povolenie na predaj do 15 dní
odo dòa odstránenia nedostatkov. Ak iadate¾ v urèenej
lehote neodstráni nedostatky, colný úrad iados zamietne a konanie zastaví.
(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ïalej len drite¾ povolenia na predaj), je povinná kadú zmenu skutoèností a údajov pod¾a odseku 4 písm. a) a pod¾a odseku 5
písm. b) a c) oznámi colnému úradu do 15 dní odo dòa
ich vzniku. Zmenu údajov pod¾a odseku 5 písm. a) je
drite¾ povolenia na predaj povinný oznámi colnému
úradu do 15 dní odo dòa podania návrhu na zmenu
údajov príslunému orgánu.
(9) Colné riadite¾stvo vedie elektronickú databázu
údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení
na predaj, v ktorej sa uvádzajú
a) identifikaèné údaje drite¾a povolenia na predaj, adresy jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom
alebo s trvalým pobytom drite¾a povolenia na predaj,
b) èíslo povolenia na predaj,
c) dátum vydania povolenia na predaj,
d) dátum odòatia povolenia na predaj.
(10) Colné riadite¾stvo zverejòuje na internetovej
stránke zoznam povolení na predaj, v ktorom uvedie
údaje pod¾a odseku 9.
(11) Drite¾ povolenia na predaj je povinný
a) nakupova spotrebite¾ské balenie len od drite¾a povolenia na predaj alebo od registrovanej osoby, ak
tento zákon neustanovuje inak,
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b) predloi na poiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebite¾ského
balenia,
c) vies evidenciu pod¾a odseku 12,
d) skladova v prevádzkarni len spotrebite¾ské balenie
urèené na predaj v rámci podnikate¾skej èinnosti.
(12) Drite¾ povolenia na predaj je povinný za kadú
prevádzkareò vies evidenciu pod¾a úètovných dokladov, v ktorej uvedie obchodný názov spotrebite¾ského
balenia, objem spotrebite¾ského balenia v litroch, objemovú koncentráciu liehu a
a) poèet prijatých spotrebite¾ských balení v kusoch
a mnostvo liehu v l a., identifikaèné údaje dodávate¾a spotrebite¾ského balenia a jeho èíslo povolenia
na predaj alebo registraèné èíslo, v èlenení na príjem
z maloobchodu alebo ve¾koobchodu,
b) poèet vydaných spotrebite¾ských balení v kusoch
a mnostvo liehu v l a., a to v èlenení pod¾a identifikaèných údajov a èísla povolenia na predaj alebo
registraèného èísla, ak je známy odberate¾ spotrebite¾ského balenia, a poèet spotrebite¾ských balení
v kusoch a mnostvo liehu v l a. vydaných ostatným
odberate¾om spotrebite¾ského balenia,
c) stav zásob spotrebite¾ských balení v kusoch a mnostvo liehu v l a. k poslednému dòu kalendárneho
mesiaca; ak zistí rozdiel medzi poètom prijatých spotrebite¾ských balení a poètom vydaných spotrebite¾ských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu.
(13) Registrovaná osoba je povinná predáva spotrebite¾ské balenie v daòovom vo¾nom obehu len drite¾ovi
povolenia na predaj alebo registrovanej osobe, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(14) Povolenie na predaj zaniká dòom
a) úmrtia fyzickej osoby alebo dòom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za màtvu, ak nepokraèujú v ivnosti dedièia alebo súdom ustanovený správca dedièstva,
b) zániku ivnostenského oprávnenia,42b)
c) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu
o vyhlásení konkurzu,
d) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odòatí
povolenia na predaj.
(15) Colný úrad povolenie na predaj odníme, ak drite¾ povolenia na predaj
a) prestal spåòa podmienku uvedenú v odseku 6
písm. b),
b) vstúpi do likvidácie,
c) nepreukáe pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebite¾ského balenia, ktoré sa u neho nachádza alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
d) nedodriava povinnosti pod¾a odseku 11 písm. c)
a d) a výzvy colného úradu a ani uloenie pokuty neviedli k náprave,
e) poiada o odòatie povolenia na predaj.
(16) Ak drite¾ovi povolenia na predaj zaniklo povolenie na predaj pod¾a odseku 14, môe zásoby spotrebite¾ského balenia preda s písomným súhlasom colného
úradu len drite¾ovi povolenia alebo registrovanej osobe, prièom sa § 47 ods. 19 a odsek 20 písm. a) nepouijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty
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alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone
rozhodnutia predávajú spotrebite¾ské balenie.
(17) Ak registrovanej osobe colný úrad odòal povolenie na prevádzkovanie daòového skladu, povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane,
zruil registráciu daòového splnomocnenca, odòal
povolenie na prevádzkovanie tranzitného daòového
skladu alebo povolenie na prevádzkovanie daòového
skladu pre zahranièných zástupcov, môe zásoby spotrebite¾ského balenia s písomným súhlasom colného
úradu preda len drite¾ovi povolenia alebo registrovanej osobe, prièom sa § 47 ods. 19 a odsek 20 písm. a)
nepouijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej
podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri
výkone rozhodnutia predávajú spotrebite¾ské balenie.
(18) Drite¾ povolenia na predaj je povinný z evidencie pod¾a odseku 12 oznamova colnému úradu najneskôr 25. deò kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, za ktorý údaje oznamuje,
a) mnostvo prijatého liehu v spotrebite¾ských baleniach v l a., a to v èlenení pod¾a èísla povolenia na
predaj alebo pod¾a registraèného èísla dodávate¾a
spotrebite¾ského balenia, ktorým je maloobchod,
a pod¾a èísla povolenia na predaj alebo registraèného èísla dodávate¾a spotrebite¾ského balenia, ktorým je ve¾koobchod,
b) mnostvo vydaného liehu v spotrebite¾ských baleniach v l a., a to v èlenení pod¾a èísla povolenia na
predaj alebo pod¾a registraèného èísla, ak je známy
odberate¾ spotrebite¾ského balenia, a mnostvo vydaného liehu v spotrebite¾ských baleniach v l a.
ostatným odberate¾om spotrebite¾ského balenia,
c) stav zásob liehu v spotrebite¾ských baleniach v l a.
k poslednému dòu kalendárneho mesiaca.
(19) Drite¾ povolenia na predaj oznamuje údaje pod¾a odseku 18 za kalendárny mesiac na tlaèive, ktorého vzor ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo. Po dohode s colným úradom
mono údaje oznamova elektronicky, prièom zaruèený elektronický podpis sa nevyaduje..
Poznámky pod èiarou k odkazom 42a a 42b znejú:

42a) § 33 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
42b
) § 57 zákona è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

93. V § 45 ods. 1 sa za slová pohybom liehu vkladá
èiarka a slová tlaèou a distribúciou kontrolných známok.
94. V § 45 odsek 7 znie:
(7) U prevádzkovate¾ov daòových skladov a v uívate¾ských podnikoch colný úrad vykoná daòovú kontrolu pod¾a potreby, najmenej vak jedenkrát roène;
u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daòovú
kontrolu pod¾a potreby, najmenej vak jedenkrát do
dòa zániku práva vyrubi daò.44) Na zaèatie daòovej
kontroly sa nevzahuje ustanovenie osobitného predpisu.45).
95. V § 46 ods. 1 písm. e) sa slovo zoznam nahrádza
slovom register.
96. V § 46 ods. 1 písm. f) sa slovo zoznam nahrádza
slovom evidenciu.
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97. V § 46 sa odsek 1 dopåòa písmenom o), ktoré
znie:
o) evidenciu podnikov, ktoré pouívajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane..
98. V § 46 sa odsek 2 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) identifikaèné údaje právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá pouíva, prijíma alebo vydáva arómy
oslobodené od dane..
99. V § 46 odsek 3 znie:
(3) Colné riadite¾stvo alebo ním poverený colný úrad
je povinný pod¾a osobitného predpisu46) vies centrálnu
elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené
v odseku 2..
Poznámka pod èiarou k odkazu 46 znie:

46) Nariadenie Rady (ES) è. 2073/2004 zo 16. novembra 2004
o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ
L 359, 4. 12. 2004)..

100. V § 46 sa vypúajú odseky 4 a 5.
6.

Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4 a
101. § 47 vrátane nadpisu znie:
§ 47
Správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba  podnikate¾, ak
a) poruí § 8 ods. 6,
b) predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebite¾ské balenie, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a)
s výnimkou odberate¾a kontrolnej známky, ak oznaèuje spotrebite¾ské balenie pod¾a § 10 ods. 39 a 41,
c) oznaèí spotrebite¾ské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
d) poruí § 10 ods. 21, 25, 27, 28 alebo 29,
e) nepreukáe pouitie a zúètovanie kontrolných známok pod¾a tohto zákona,
f) vydá lieh oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 odberate¾ovi, ktorý nepredloil odberný poukaz,
g) pouije lieh oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 na
úèely neuvedené v odbernom poukaze,
h) pouije lieh oslobodený od dane pod¾a § 7 ods. 1 bez
vydaného odberného poukazu, ak nejde o poruenie
pod¾a písmena a),
i) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia liehu u nej zisteného,
ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,
j) poruí ustanovenie § 17 ods. 5, 6 alebo 7,
k) vyrobí lieh bez povolenia na prevádzkovanie daòového skladu, s výnimkou prevádzkovate¾a liehovarníckeho závodu na pestovate¾ské pálenie ovocia a s výnimkou osoby, ktorá je uívate¾ským podnikom
pod¾a § 11 ods. 17,
l) vyrobí lieh v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia a nie je zaregistrovaná colným
úradom pod¾a § 19 ods. 4,
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m) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 19 ods. 6
písm. a) a b),
n) nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a § 19 ods. 6
písm. c),
o) uvedie nepravdivé údaje v prílohách uvedených
v § 19 ods. 10 s výnimkou údajov uvedených v iadosti o výrobu destilátu,30)
p) poruí § 19 ods. 13,
r) nezloí zábezpeku na daò na prepravu liehu v súlade
s týmto zákonom,
s) je prevádzkovate¾om tranzitného daòového skladu
a predá lieh oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný preda lieh s daòou,
t) je prevádzkovate¾om daòového skladu pre zahranièných zástupcov a predá lieh oslobodený od dane zahraniènému zástupcovi nad limit pod¾a § 37a
ods. 12 a 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daòovom sklade pre zahranièných zástupcov,
u) predá spotrebite¾ské balenie bez povolenia na predaj
pod¾a § 44,
v) nakúpi spotrebite¾ské balenie od inej osoby ako od
drite¾a povolenia na predaj alebo od registrovanej
osoby, ak tento zákon neustanovuje inak,
w) nevedie evidenciu pod¾a § 44 ods. 12.
(2) Colný úrad uloí pokutu
a) od 50 000 Sk do 500 000 Sk za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. a) a j),
b) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom, najmenej vak 10 000 Sk, za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. b), a taký lieh
v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,11)
c) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení oznaèenom falzifikátom
kontrolnej známky zvýenú o 100 %, najmenej vak
50 000 Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. c), a taký lieh v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,11)
d) od 10 000 Sk do 50 000 Sk za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. d),
e) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení, na ktoré boli kontrolné
známky urèené, najmenej vak 10 000 Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. e),
f) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo liehu
oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 vydaného odberate¾ovi, ktorý nepredloil odberný poukaz, najmenej vak 100 000 Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. f),
g) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo liehu
oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 pouitého na
úèely neuvedené v odbernom poukaze, najmenej
vak 50 000 Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. g),
h) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo liehu
oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 pouitého bez
vydaného odberného poukazu, najmenej vak
100 000 Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. h),
i) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo zisteného liehu, najmenej vak 50 000 Sk, za správny
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delikt pod¾a odseku 1 písm. i), a taký lieh zabezpeèí,11)
j) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daòového
skladu, najmenej vak 1 000 000 Sk, za správny
delikt pod¾a odseku 1 písm. k), a taký lieh zabezpeèí,11)
k) vo výke dane vypoèítanej ako súèin základnej sadzby dane a mnostva liehu vyrobeného nezaregistrovanou osobou v liehovarníckom závode na pestovate¾ské pálenie ovocia, najmenej vak 100 000 Sk, za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. l), a taký lieh
zabezpeèí,11)
l) do 5 000 Sk za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. m),
m) 2 000 Sk za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. n),
n) do 15 000 Sk za správny delikt pod¾a odseku 1
písm. o),
o) vo výke dane vypoèítanej ako súèin základnej sadzby dane a mnostva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej vak 10 000
Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. p),
p) vo výke 20 % dane pripadajúcej na to mnostvo prepravovaného liehu, na ktoré nebola zloená zábezpeka na daò, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. r),
r) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo liehu
predaného oslobodeného od dane, ktoré malo by
predané s daòou, najmenej vak 100 000 Sk, za
správny delikt pod¾a odseku 1 písm. s),
s) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo liehu
oslobodeného od dane predaného nad limit pod¾a
§ 37a ods. 12 a 14 alebo osobe bez povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daòovom sklade
pre zahranièných zástupcov, najmenej vak 100 000
Sk, za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. t),
t) od 10 000 Sk do 100 000 Sk za správny delikt pod¾a
odseku 1 písm. u) a v),
u) od 5 000 Sk do 50 000 Sk za správny delikt pod¾a odseku 1 písm. w).
(3) Ak bola osobe uloená pokuta za správny delikt
pod¾a odseku 1 písm. u), v) a w) a colný úrad zistí, e nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne prísluný ivnostenský úrad na konanie pod¾a osobitného
predpisu.46a)
(4) Pri urèovaní výky pokuty prihliadne colný úrad
na závanos, dåku trvania a následky protiprávneho
stavu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 46a znie:

46a) Zákon è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov..

102. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 47a
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak
a) predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebite¾ské balenie, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a)
b) oznaèí spotrebite¾ské balenie falzifikátom kontrolnej
známky,
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c) nevie preukáza v súlade s týmto zákonom pôvod
alebo spôsob nadobudnutia liehu u nej zisteného,
ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez oh¾adu na to, èi nakladá alebo nakladala s liehom ako s vlastným,
d) vyrobí lieh,
e) uvedie nepravdivé údaje v iadosti o výrobu destilátu,30)
f) poruí § 19 ods. 13.
(2) Colný úrad uloí pokutu
a) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení, ktoré nie je oznaèené v súlade s týmto zákonom, najmenej vak 10 000 Sk, za
priestupok pod¾a odseku 1 písm. a), a taký lieh
v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,11)
b) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo liehu
v spotrebite¾skom balení oznaèenom falzifikátom
kontrolnej známky zvýenú o 100 %, najmenej vak
50 000 Sk, za priestupok pod¾a odseku 1 písm. b),
a taký lieh v spotrebite¾skom balení zabezpeèí,11)
c) vo výke 50 % dane pripadajúcej na mnostvo zisteného liehu, najmenej vak 50 000 Sk, za priestupok
pod¾a odseku 1 písm. c), a taký lieh zabezpeèí,11)
d) vo výke dane pripadajúcej na mnostvo vyrobeného
liehu, najmenej vak 100 000 Sk, za priestupok pod¾a odseku 1 písm. d), a taký lieh zabezpeèí,11)
e) do 5 000 Sk za priestupok pod¾a odseku 1 písm. e),
f) vo výke dane vypoèítanej ako súèin základnej sadzby dane a mnostva liehu ponúkaného na predaj
alebo inak uvádzaného na trh, najmenej vak 10
000 Sk, za priestupok pod¾a odseku 1 písm. f).
(3) Pri urèovaní výky pokuty prihliadne colný úrad
na závanos, dåku trvania a následky protiprávneho
stavu.
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.46b).


Poznámka pod èiarou k odkazu 46b znie:

46b

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov..

103. V § 48 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Lieh, ktorý colný úrad zabezpeèí23) a ktorý sa
dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí liehu stane majetkom tátu,11) je colný úrad
povinný znièi. Na postup pri nièení liehu sa primerane
pouije osobitný predpis.46c)
(2) Lieh preukázate¾ne znehodnotený a nevhodný
na ïalie spracovanie alebo lieh, ktorý nebol prevzatý
pestovate¾om, a prevádzkovate¾ liehovarníckeho závodu
na pestovate¾ské pálenie ovocia poiadal o jeho znièenie pod¾a § 19 ods. 7, sa znièí na náklady právnickej
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má taký lieh v drbe,
a to
a) oprávneným orgánom alebo na jeho podnet9) pod dozorom colného úradu,
b) colným úradom alebo pod jeho dozorom na iados
tejto osoby..
Poznámka pod èiarou k odkazu 46c znie:

46c) § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej
è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov..

rady
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104. Za § 51e sa vkladá § 51f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 51f
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2006
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je uívate¾ským podnikom pod¾a § 11 zákona v znení úèinnom k 30. júnu 2006 a pouíva lieh oslobodený od dane
na výrobu iných výrobkov slúiacich na ochranu a podporu zdravia pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení
úèinnom k 30. júnu 2006 a chce by prevádzkovate¾om
daòového skladu pod¾a § 22 ods. 2 písm. b) zákona
v znení úèinnom od 1. júla 2006, musí písomne poiada najneskôr do 30. septembra 2006 colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu
pod¾a § 22 a 23 zákona v znení úèinnom od 1. júla
2006; ku dòu vydania tohto povolenia colný úrad odníme odberný poukaz vydaný pod¾a § 11 zákona v znení
úèinnom k 30. júnu 2006.
(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 poiadala colný úrad o vydanie povolenia na
prevádzkovanie daòového skladu pod¾a § 22 a 23 zákona v znení úèinnom od 1. júla 2006 a má k 30. júnu
2006 zásoby liehu oslobodeného od dane na výrobu
iných výrobkov slúiacich na ochranu a podporu zdravia pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení úèinnom
k 30. júnu 2006, tento lieh sa povauje za lieh oslobodený od dane do dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pod¾a § 22 a 23 zákona v znení úèinnom od
1. júla 2006; taký lieh sa ku dòu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia povauje za lieh v pozastavení dane.
(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 poiadala colný úrad o vydanie povolenia na
prevádzkovanie daòového skladu pod¾a § 22 a 23 zákona v znení úèinnom od 1. júla 2006 a iados o vydanie
povolenia na prevádzkovanie daòového skladu bola zamietnutá a táto právnická osoba alebo fyzická osoba
má ku dòu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o zamietnutí tejto iadosti zásoby liehu oslobodeného
od dane pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení úèinnom k 30. júnu 2006, je povinná z týchto zásob liehu
prizna daò pod¾a sadzby dane platnej ku dòu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto iadosti, poda daòové priznanie do 25. dòa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnos, a v rovnakej lehote zaplati daò.
(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a odseku 1 nepoiadala colný úrad do 30. septembra 2006
o vydanie povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pod¾a § 22 a 23 zákona v znení úèinnom od 1. júla
2006 a k 30. septembru 2006 má zásoby liehu oslobodeného od dane pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení
úèinnom k 30. júnu 2006, je povinná z týchto zásob liehu prizna daò pod¾a sadzby dane platnej k 30. sep-
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tembru 2006, poda daòové priznanie do 25. októbra
2006 a v rovnakej lehote zaplati daò.
(5) Ak konanie o iadosti o vydanie odberného poukazu predloenej pod¾a § 11 zákona v znení úèinnom
k 30. júnu 2006 nebolo ukonèené, konanie sa ukonèí
pod¾a § 11 zákona v znení úèinnom od 1. júla 2006, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(6) Ak konanie o iadosti o vydanie odberného poukazu predloenej pod¾a § 11 zákona v znení úèinnom
k 30. júnu 2006 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá chce pouíva lieh oslobodený od dane na
výrobu iných výrobkov slúiacich na ochranu a podporu zdravia pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) zákona v znení úèinnom k 30. júnu 2006, nebolo ukonèené do 30. júna
2006 a táto právnická osoba alebo fyzická osoba chce
by prevádzkovate¾om daòového skladu pod¾a § 22
ods. 2 písm. b) zákona v znení úèinnom od 1. júla 2006,
colný úrad posúdi túto iados ako iados o vydanie
povolenia na prevádzkovanie daòového skladu pod¾a
§ 22 a 23 zákona v znení úèinnom od 1. júla 2006.
(7) Ak konanie o iadosti o vydanie odberného poukazu predloenej pod¾a § 11 zákona v znení úèinnom
k 30. júnu 2006 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá chce pouíva arómy na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 %, nebolo ukonèené do 30. júna 2006, colný úrad posúdi
túto iados ako iados o zaradenie do evidencie podnikov pod¾a § 11a zákona v znení úèinnom od 1. júla
2006.
(8) Právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je
uívate¾ským podnikom pod¾a § 11 zákona v znení
úèinnom k 30. júnu 2006, s výnimkou právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá pouíva arómy na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu alebo lieh oslobodený od dane na
výrobu iných výrobkov slúiacich na ochranu a podporu zdravia pod¾a § 7 ods. 1 písm. b), colný úrad zaradí
do evidencie uívate¾ských podnikov pod¾a § 11 zákona
v znení úèinnom od 1. júla 2006. Odberný poukaz vydaný pod¾a ustanovení zákona v znení úèinnom
k 30. júnu 2006 sa povauje za odberný poukaz vydaný
pod¾a ustanovení zákona v znení úèinnom od 1. júla
2006 a do dòa ukonèenia jeho platnosti.
(9) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je
uívate¾ským podnikom pod¾a § 11 zákona v znení
úèinnom k 30. júnu 2006 a pouíva arómy na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac
1,2 % objemu, colný úrad odníme odberný poukaz vydaný pod¾a § 11 zákona v znení úèinnom k 30. júnu
2006, zaradí túto právnickú osobu a fyzickú osobu do
evidencie podnikov pod¾a § 11a zákona v znení úèinnom od 1. júla 2006 a oznámi jej túto skutoènos do
31. júla 2006.
(10) Prevádzkovate¾ daòového skladu, ktorým je
sklad liehu pod¾a § 22 zákona v znení úèinnom
k 30. júnu 2006, sa povauje za prevádzkovate¾a daòového skladu, ktorým je sklad liehu pod¾a § 22 zákona
v znení úèinnom od 1. júla 2006.
(11) Osoba, ktorá chce v rámci podnikate¾skej èinnosti predáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spo-
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trebite¾skom balení, je povinná najneskôr do 31. októbra 2006 písomne poiada colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Táto povinnos sa nevzahuje na registrovanú osobu. iados o vydanie povolenia na predaj
musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a a adresy umiestnenia
jeho prevádzkarní, ak nie sú totoné so sídlom alebo
s trvalým pobytom iadate¾a,
b) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
bolo iadate¾ovi pridelené,
c) daòové identifikaèné èíslo iadate¾a.
(12) Prílohami k iadosti pod¾a odseku 11 sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo ivnostenského
registra nie starí ako 30 dní alebo jeho osvedèená
kópia,
b) zoznam dodávate¾ov spotrebite¾ského balenia s uvedením ich identifikaèných údajov,
c) zoznam odberate¾ov spotrebite¾ského balenia s uvedením ich identifikaèných údajov s výnimkou odberate¾ov spotrebite¾ského balenia, ktorými sú koneèní spotrebitelia,
d) výpis z registra trestov iadate¾a alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je iadate¾om fyzická osoba,
a ak je iadate¾om právnická osoba, výpis z registra
trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb,
ktoré sú èlenmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie by
starí ako 30 dní.
(13) iadate¾ pod¾a odseku 11 musí spåòa tieto podmienky:
a) má ivnostenské oprávnenie,42a)
b) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
èin; to sa vzahuje aj na zodpovedného zástupcu
a fyzické osoby, ktoré sú èlenmi riadiacich orgánov
alebo kontrolných orgánov iadate¾a,
c) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz.
(14) Colný úrad vydá povolenie na predaj do 30 dní
odo dòa podania iadosti, ak iadate¾ pod¾a odseku 11
k iadosti priloil doklady pod¾a odseku 12 a splnil podmienky pod¾a odseku 13. Ak iadate¾ k iadosti o vydanie povolenia na predaj nepriloil vetky doklady alebo
nesplnil vetky podmienky, colný úrad vyzve iadate¾a,
aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá iadate¾ovi povolenie na predaj do 15 dní odo dòa odstránenia nedostatkov. Ak iadate¾ v urèenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad iados zamietne
a konanie zastaví.
(15) Ak osoba pod¾a odseku 11 poiadala colný úrad
o vydanie povolenia na predaj a iados o vydanie tohto
povolenia bola zamietnutá a má k 31. decembru 2006
zásoby spotrebite¾ského balenia, je povinná najneskôr
do 15. januára 2007 oznámi colnému úradu stav zásob spotrebite¾ského balenia, a to v èlenení pod¾a obchodného názvu spotrebite¾ského balenia, jeho objemu
v litroch a objemovej koncentrácie liehu; tieto zásoby
spotrebite¾ského balenia môe od 1. januára 2007 a
do vyèerpania zásob predáva len osobe, ktorej colný
úrad vydal povolenie na predaj, alebo registrovanej
osobe.
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(16) Ak osoba, ktorá v rámci podnikate¾skej èinnosti
predáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebite¾skom balení, nepoiadala colný úrad do 31. októbra
2006 o vydanie povolenia na predaj a má k 31. decembru 2006 zásoby spotrebite¾ského balenia, je povinná
najneskôr do 15. januára 2007 oznámi colnému úradu stav zásob spotrebite¾ského balenia, a to v èlenení
pod¾a obchodného názvu spotrebite¾ského balenia,
jeho objemu v litroch a objemovej koncentrácie liehu;
tieto zásoby spotrebite¾ského balenia môe od 1. januára 2007 a do vyèerpania zásob predáva len osobe,
ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe.
(17) Ak colný úrad pod¾a zákona v znení úèinnom
k 30. júnu 2006 odòal právnickej osobe alebo fyzickej
osobe povolenie na prevádzkovanie daòového skladu,
povolenie prijíma lieh z iného èlenského tátu v pozastavení dane, povolenie na prevádzkovanie tranzitného
daòového skladu, povolenie na prevádzkovanie daòového skladu pre zahranièných zástupcov, zruil registráciu daòového splnomocnenca alebo vyradil právnickú osobu alebo fyzickú osobu z evidencie dovozcov
spotrebite¾ského balenia, a táto právnická osoba alebo
fyzická osoba má zásoby spotrebite¾ského balenia,
môe na základe písomného súhlasu colného úradu
tieto zásoby spotrebite¾ského balenia preda len právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vy-
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dal povolenie na predaj, alebo registrovanej osobe, prièom sa § 47 ods. 19 a odsek 20 písm. a) nepouijú.
Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty
alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone
rozhodnutia predávajú také zásoby spotrebite¾ského
balenia.
(18) Konanie o uloení pokuty právoplatne neukonèené k 30. júnu 2006 sa ukonèí pod¾a ustanovení zákona v znení úèinnom od 1. júla 2006 a na pokuty sa vzahuje § 47 a § 47a zákona v znení úèinnom od 1. júla
2006, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu
priaznivejie.
(19) Ak konanie o uloení pokuty za poruenie oznamovacej povinnosti pod¾a § 44 zákona v znení úèinnom
k 30. júnu 2006 nebolo právoplatne ukonèené
k 30. júnu 2006, v konaní sa nepokraèuje..
105. Za § 52a sa vkladá § 52b, ktorý znie:
§ 52b
Zruuje sa vyhláka Ministerstva financií Slovenskej
republiky è. 573/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlaèív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu..
106. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k zákonu è. 105/2004 Z. z.
v znení zákona è. 278/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o veobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej
dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 076, 23. 3. 1992) v znení smernice Rady
92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra
1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES L 008, 11. 1. 1997),
smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla
2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000), nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003)
a smernice Rady 106/2004/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
2. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení truktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické
nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
3. Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické
nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
4. Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov
a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (Ú. v. ES L 133, 4. 6. 1969) v znení smernice Rady 72/230/EHS z 12. júna 1972 (Ú. v. ES
L 139, 17. 6. 1972), smernice Rady 78/1032/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice
Rady 78/1033/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978), smernice Rady 81/933/EHS zo 17. novembra 1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981), smernice Rady 82/443/EHS z 29. júna 1982 (Ú. v. ES L 206,
14. 7. 1982), smernice Rady 84/231/EHS z 30. apríla 1984 (Ú. v. ES L 117, 3. 5. 1984), smernice Rady
85/348/EHS z 8. júla 1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 7. 1985), smernice Rady 87/198/EHS zo 16. marca 1987 (Ú. v. ES
L 078, 20. 3. 1987), smernice Rady 88/664/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988), smernice
Rady 89/194/EHS z 13. marca 1989 (Ú. v. ES L 073, 17. 3. 1989), smernice Komisie 89/220/EHS zo 7. marca
1989 (Ú. v. ES L 092, 5. 4. 1989), smernice Rady 91/191/EHS z 27. marca 1991 (Ú. v. ES L 094, 16. 4.1991),
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smernice Rady 91/673/EHS z 19. decembra 1991 (Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991), smernice Rady 91/680/EHS zo
16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 076,
23. 3. 1992), smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992), smernice Rady
94/4/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 060, 3. 3. 1994) a smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES
L 193, 29. 7. 2000)..
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 105/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona
è. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
v znení zákona è. 211/2003 Z. z., ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonom è. 556/2004 Z. z., zá-

konom è. 632/2004 Z. z., zákonom è. 633/2004 Z. z.,
zákonom è. 68/2005 Z. z., zákonom è. 533/2005 Z. z.
a týmto zákonom.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2006 okrem
bodov 92 a 105, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára
2007.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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279
ZÁKON
z 20. apríla 2006,
ktorým sa dopåòa zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov v znení
neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 596/2003 Z. z.
o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných
celkov v znení zákona è. 521/2003 Z. z. a zákona
è. 540/2005 Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:
§ 5b
(1) Do vlastníctva vyieho územného celku prechádzajú z majetku tátu veci v správe krajského úradu
v nájme neziskovej organizácie slúiace na zabezpeèenie sociálnych sluieb, ktorých poskytovanie prevzala
nezisková organizácia od 1. januára 2002 od tátnej
rozpoètovej organizácie, ako aj poh¾adávky, iné majetkové práva a záväzky súvisiace s týmto majetkom.
(2) Majetok pod¾a odseku 1 prechádza 1. júlom 2006
do vlastníctva vyieho územného celku, na ktorého
území sa nachádza.
(3) Vyí územný celok je povinný zachova úèelové
urèenie majetku, ktorý nadobudol pod¾a odseku 1, najmenej desa rokov odo dòa prechodu do vlastníctva
vyieho územného celku.
(4) Krajský úrad, ktorý do dòa prechodu majetku tátu mal v správe majetok tátu, ktorý pod¾a odseku 1
prechádza na vyí územný celok, spíe s vyím územným celkom písomný protokol o odovzdaní takého majetku najneskôr do dvoch mesiacov odo dòa prechodu
majetku tátu. Protokol obsahuje presné vymedzenie
a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v úètovníctve a oceneného pod¾a osobitného zákona5) a výku
oprávok tohto majetku, ako aj súvisiace majetkové práva a záväzky ku dòu prechodu majetku tátu na vyí
územný celok; ak ide o nehnute¾nos, protokol obsahu-

je aj údaje katastra nehnute¾ností pod¾a osobitného zákona.6) Protokol podpisuje tatutárny orgán subjektu,
ktorý mal v správe majetok tátu prechádzajúci pod¾a
odseku 1 na vyí územný celok, a tatutárny orgán
vyieho územného celku.
(5) Vyí územný celok je povinný do iestich mesiacov odo dòa nadobudnutia majetku tátu poda na príslunom katastri nehnute¾ností návrh na zápis vlastníckeho práva k tomuto majetku pod¾a osobitných
predpisov.7)
(6) Na majetok, ktorý preiel do vlastníctva vyieho
územného celku pod¾a odseku 1, sa vzahuje ustanovenie § 8 ods. 4..
Èl. II
Zákon è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 564/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z. a zákona
è. 475/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 38 ods. 1 sa vypúajú slová a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
2. § 39 sa dopåòa odsekom 15, ktorý znie:
(15) Stredné koly v pôsobnosti Ministerstva obrany
Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu84) prechádzajú s úèinnosou od 1. júla 2006 do zriaïovate¾skej pôsobnosti krajského kolského úradu, v ktorého
územnej pôsobnosti má stredná kola sídlo..
Poznámka k odkazu 84 znie:

84) § 53 zákona è. 29/1984 Zb. v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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ZÁKON
z 21. apríla 2006
o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) získavanie povinnej základnej kvalifikácie vodièov
(ïalej len základná kvalifikácia),
b) pravidelný výcvik vodièov (ïalej len pravidelný výcvik).

c)
d)
e)

f)

§2
Základné ustanovenia
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, povinnos podrobi sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku pod¾a tohto zákona sa vzahuje na vodièov vozidiel1)
a) nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyaduje
vodièské oprávnenie skupín C, C+E alebo C1+E, alebo podskupiny C1 alebo vodièské oprávnenie uznané ako rovnocenné a
b) osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E, alebo
podskupiny D1 alebo vodièské oprávnenie uznané
ako rovnocenné.
(2) Povinnos pod¾a odseku 1 sa vzahuje na vodièa,
ktorý je tátnym obèanom
a) Slovenskej republiky alebo iného èlenského tátu
Európskej únie, Nórska, Lichtentajnska, Islandu
a vajèiarska (ïalej len èlenský tát), alebo
b) neèlenského tátu, ak je zamestnancom dopravcu
so sídlom v èlenskom táte alebo ak dopravca so sídlom v èlenskom táte vyuíva jeho sluby na základe
inej ako pracovnej zmluvy.
(3) Povinnos pod¾a odseku 1 sa vzahuje na prepravy
uskutoèòované na pozemných komunikáciách urèených na veobecné uívanie.2)
(4) Povinnos pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na vodièov
a) vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosou
45 km/hod.,
b) vozidiel pouívaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvate¾stva, colnou správou, Policajným zborom, Hasièským a záchranným zborom,
1

g)
h)

Horskou záchrannou slubou, Zborom väzenskej
a justiènej stráe,
vozidiel, ktoré sa na úèely technického vývoja, opravy alebo údrby podrobujú testom,
nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ete
neboli uvedené do prevádzky,
vozidiel pouívaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraòovanie následkov havárie, ivelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
a na osoby vo výcvikových vozidlách autokoly poèas
kurzu na získanie
1. vodièského oprávnenia skupiny alebo podskupiny vodièských oprávnení pod¾a § 2 ods. 1,
2. osvedèenia o základnej kvalifikácii alebo osvedèenia o pravidelnom výcviku,
vozidiel pouívaných na nepodnikate¾skú prepravu
osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu,
vozidiel pouívaných na prepravu materiálu alebo
zariadenia, ktoré má vodiè poui poèas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak
vedenie vozidla nie je jeho hlavnou èinnosou.
Systém základnej kvalifikácie
§3
Základná kvalifikácia

(1) Základnou kvalifikáciou je úroveò vedomostí
a praktickej zruènosti potrebnej na bezpeèné vedenie
vozidla, na ktoré sa vyaduje vodièské oprávnenie skupiny alebo podskupiny pod¾a § 2 ods. 1. Na získanie základnej kvalifikácie netreba ma vodièské oprávnenie
niektorej zo skupín alebo podskupín uvedených v § 2
ods. 1.
(2) Základnú kvalifikáciu pod¾a tohto zákona môe
získa vodiè, ktorý je tátnym obèanom
a) èlenského tátu a má pobyt na území Slovenskej republiky,
b) tretieho tátu a
1. na území Slovenskej republiky má sídlo dopravca, ktorého je zamestnancom alebo ktorý vyuíva
jeho sluby na základe inej ako pracovnej zmluvy,
alebo
2. pracovné povolenie mu vydal orgán Slovenskej republiky.

) Èlánok 1 ods. 2 písm. a) a ods. 3 nariadenia Rady (EHS) è. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaïovaní niektorých právnych predpisov
v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.
2
) § 1 ods. 2 písm. a) a c) a § 6 ods. 1 zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona è. 180/1996 Z. z.
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(3) Povinnos získa základnú kvalifikáciu sa nevzahuje na vodièov, ktorí získali vodièské oprávnenie
a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodièov vozidiel
osobnej dopravy pod¾a § 2 ods. 1 písm. b), a
b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodièov vozidiel nákladnej dopravy pod¾a § 2 ods. 1 písm. a).
(4) Vodiè môe vies vozidlo nákladnej dopravy
a) po dovàení veku 18 rokov, ak
1. je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii
pod¾a § 7 ods. 2 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie
sa vyaduje vodièské oprávnenie skupiny C alebo
skupiny C+E,
2. je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii
pod¾a § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie
sa vyaduje vodièské oprávnenie skupiny C1+E
alebo podskupiny C1,
b) po dovàení veku 21 rokov, ak je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyaduje vodièské
oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E.
(5) Vodiè môe vies vozidlo osobnej dopravy
a) po dovàení veku 21 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie
1. skupiny D alebo skupiny D+E urèené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky je kratia ako
50 km a ak je drite¾om osvedèenia o základnej
kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 3,
2. skupiny D1+E alebo podskupiny D1, ak je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii pod¾a § 7
ods. 3,
b) po dovàení veku 18 rokov, ak ide o vozidlo pod¾a písmena a) druhého bodu, ak je drite¾om osvedèenia
o základnej kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 2,
c) po dovàení veku 20 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie D
a D+E, ak je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 2,
d) po dovàení veku 23 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie skupiny
D alebo skupiny D+E, a je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii pod¾a § 7 ods. 3.
(6) Ak sú zachované vekové limity pod¾a odseku 4, vodiè nákladného vozidla, ktorý je drite¾om osvedèenia
o základnej kvalifikácii oprávòujúceho vies vozidlo, na
ktorého vedenie sa vyaduje vodièské oprávnenie jednej
skupiny alebo podskupiny, nie je povinný získava iné
osvedèenie o základnej kvalifikácii na vedenie nákladného vozidla, na ktoré sa vyaduje vodièské oprávnenie
inej skupiny alebo podskupiny. To isté sa vzahuje aj na
vodièa vozidla osobnej dopravy pod¾a odseku 5.
(7) Vodiè nákladného vozidla, ktorý je drite¾om
osvedèenia o základnej kvalifikácii, ak rozíri alebo
zmení svoju èinnos tak, aby mohol prepravova aj osoby, nemusí opakova spoloènú èas kurzov základnej
kvalifikácie, ale len èasti pecifické pre novú základnú
kvalifikáciu. To isté sa vzahuje aj na vodièa vozidla
osobnej dopravy pod¾a odseku 5.
3
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§4
Kurzy základnej kvalifikácie
(1) Kurzy základnej kvalifikácie sa vykonávajú v autokole registrovanej na vykonávanie takýchto kurzov
pod¾a osobitného zákona.3)
(2) Kurzy tvorí výuèba teórie a praktické jazdy; ich rozsah a obsah je uvedený v prílohe è. 1 oddieloch 1 a 3.
§5
Skúka
(1) Skúka sa vykoná v autokole bezprostredne po
skonèení kurzov základnej kvalifikácie pod¾a § 4.
(2) O obsahu a výsledku skúky sa vyhotoví protokol
o vykonaní skúky, ktorý podpisujú vetci èlenovia
skúobnej komisie. Protokol o vykonaní skúky je spolu s dokumentáciou o priebehu kurzov a skúky súèasou registratúry krajského úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie (ïalej len krajský úrad dopravy); úloná lehota je pä rokov.
§6
Skúobná komisia
(1) Skúobnú komisiu zostavuje a vykonávanie skúok zabezpeèuje krajský úrad dopravy.
(2) V kadom kraji je jedna päèlenná skúobná komisia, ktorá je zloená zo zamestnancov krajského úradu dopravy a zo zástupcov Slovenskej komory výcvikových zariadení autokôl a zdruení dopravcov. Jej
predsedom je zamestnanec krajského úradu dopravy.
Skúobná komisia je spôsobilá na vyhodnotenie testu,
ak má najmenej troch súèasne prítomných èlenov.
§7
Osvedèenie o základnej kvalifikácii
(1) Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je
osvedèenie o základnej kvalifikácii, ktoré vydáva vodièovi krajský úrad dopravy na základe protokolu o skúke pod¾a § 5; obsahuje tieto údaje:
a) meno a priezvisko vodièa,
b) dátum a miesto narodenia vodièa,
c) oznaèenie toho, kto ho vydal,
d) rozsah základnej kvalifikácie,
e) dátum a miesto vydania,
f) podpis predsedu skúobnej komisie a podpis prednostu krajského úradu dopravy,
g) odtlaèok úradnej peèiatky krajského úradu dopravy.
(2) Osvedèenie o riadnej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe úèasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ktorých obsahom musia by vetky oblasti uvedené
prílohe è. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúky, ktorej obsahom sú oblasti uvedené v prílohe è. 1 oddiele 2 bode
2.1.
(3) Osvedèenie o zrýchlenej základnej kvalifikácii sa
vydáva na základe úèasti v kurzoch základnej kvalifiká-

) § 2 ods. 1 písm. c) a § 3 zákona è. 93/2005 Z. z. o autokolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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cie, ktorých obsahom sú vetky oblasti uvedené v prílohe è. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúky, ktorej obsahom
sú oblasti uvedené v prílohe è. 1 oddiele 3, aby sa zistilo,
èi vodiè má vo vetkých oblastiach úroveò vedomostí
a zruèností poadovaných v prílohe è. 1 oddiele 1.
Systém pravidelného výcviku
§8
Pravidelný výcvik
(1) Pravidelný výcvik je aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zruènosti potrebnej na výkon povolania
vodièa s dôrazom na bezpeènos cestnej premávky a na
racionalizáciu spotreby pohonných hmôt.
(2) Prvý výcvik musí vykona vodiè, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko
a) do piatich rokov odo dòa vydania osvedèenia o základnej kvalifikácii, ak je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii,
b) do piatich rokov od uplynutia lehoty uvedenej v § 3
ods. 3.
(3) Ïalí pravidelný výcvik musí vodiè vykona, ak
má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko a má osvedèenie o pravidelnom výcviku.
(4) Ak vodiè zmení dopravcu, musí sa zoh¾adni pravidelný výcvik v rozsahu, v akom sa mu u podrobil.
§9
Kurzy pravidelného výcviku
(1) Kurzy pravidelného výcviku sú zamerané na zopakovanie a prehåbenie úrovne vedomostí a zruèností
poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie; vykonávajú sa v autokole registrovanej na vykonávanie takýchto kurzov pod¾a osobitného zákona.4)
(2) Kurzy pravidelného výcviku tvorí výuèba teórie
a praktické jazdy; ich obsah a rozsah je uvedený v prílohe è. 1 oddiele 4.
§ 10
Osvedèenie o pravidelnom výcviku
(1) Osvedèenie o pravidelnom výcviku vydáva krajský
úrad dopravy po skonèení kurzu pravidelného výcviku.
Osvedèenie o pravidelnom výcviku obsahuje tieto údaje:
a) meno a priezvisko vodièa,
b) dátum a miesto narodenia vodièa,
c) oznaèenie toho, kto ho vydal,
d) èasový rozsah platnosti,
e) dátum a miesto vydania,
f) podpis prevádzkovate¾a autokoly,
g) odtlaèok úradnej peèiatky krajského úradu dopravy.
(2) Osvedèenie o pravidelnom výcviku platí pä rokov.
Vodiè je povinný absolvova ïalie kurzy pravidelného
4
5
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výcviku ete pred skonèením platnosti osvedèenia
o pravidelnom výcviku.
(3) Ak vodiè poèas platnosti osvedèenia o pravidelnom výcviku prestal vykonáva povolanie vodièa a chce
ho opätovne vykonáva po zániku platnosti tohto
osvedèenia, musí vykona kurzy pravidelného výcviku.
To sa vzahuje aj na vodièa, ktorý nemá povinnos získa základnú kvalifikáciu, ak chce vykonáva povolanie vodièa po uplynutí lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.
(4) Ak ete neuplynula platnos osvedèenia o pravidelnom výcviku, vodiè nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak,
ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodièského
oprávnenia pod¾a § 2 ods. 1 opätovne vykona kurzy
pravidelného výcviku.
§ 11
Kvalifikaèná karta vodièa
(1) Vodièovi, ktorý je drite¾om osvedèenia o základnej kvalifikácii aj osvedèenia o pravidelnom výcviku,
vydá krajský úrad dopravy kvalifikaènú kartu vodièa;
jej vzor je uvedený v prílohe è. 2. Kvalifikaènú kartu vodièa krajský úrad dopravy vydá aj vodièovi, na ktorého
sa nevzahuje povinnos získa základnú kvalifikáciu
pod¾a § 3 ods. 3, ak je drite¾om osvedèenia o pravidelnom výcviku. Krajský úrad dopravy je pri vydávaní kvalifikaènej karty vodièa povinný skontrolova platnos
vodièského preukazu, ktorého èíslo je uvedené na vydávanej kvalifikaènej karte vodièa.
(2) Kvalifikaèná karta vodièa vydaná v inom èlenskom táte platí na území Slovenskej republiky, ak je
v súlade so vzorom platným v Európskom spoloèenstve.
(3) Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik sa vyznaèia v kvalifikaènej karte vodièa kódom zostaveným
z poradového èísla kódu a z platnosti osvedèenia takto:
95.DD.MM.RRRR.
(4) Vodiè vozidla nákladnej dopravy pod¾a § 2 ods. 1
písm. a), ktorý je tátnym obèanom neèlenského tátu,
preukazuje základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik
na území Slovenskej republiky vodièským preukazom
pod¾a osobitného predpisu5) alebo kvalifikaènou kartou pod¾a odseku 1 alebo 2 s kódom pod¾a odseku 3.
(5) Vodiè vozidla osobnej dopravy pod¾a § 2 ods. 1
písm. b), ktorý je obèanom tretieho tátu, preukazuje
základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik na území
èlenského tátu
a) vodièským preukazom s kódom pod¾a odseku 3,
b) kvalifikaènou kartou pod¾a odseku 1 alebo 2 s kódom pod¾a odseku 3 alebo
c) osvedèením pod¾a práva tátu, ktorého je tátnym
obèanom, ak takéto osvedèenie uznávajú èlenské
táty.

) § 3 zákona è. 93/2005 Z. z.
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 484/2002 z 1. marca 2002, ktorým sa menia a dopåòajú nariadenia Rady (EHS) 881/92
a (EHS) 3118/93 na úèely zavedenia vodièského osvedèenia (Ú. v. ES L 76, 19. 3. 2002).
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a) od 10. septembra 2008, ak ide o vodièov vozidiel
osobnej dopravy,
b) od 10. septembra 2009, ak ide o vodièov vozidiel nákladnej dopravy.

Spoloèné, prechodné a závereèné
ustanovenia
§ 12
Osvedèenie o základnej kvalifikácii, osvedèenie
o pravidelnom výcviku a kvalifikaèná karta vodièa sú
súèasou dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 13
(1) Na obsah kurzov základnej kvalifikácie sa vzahuje príloha è. 3
a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodièov vozidiel
osobnej dopravy,
b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodièov vozidiel nákladnej dopravy.
(2) Na vodièov, ktorí pred 1. septembrom 2006 získali
vodièské oprávnenie na základe vodièského kurzu,6)
ktorého obsahom bola výuèba teórie a praktický výcvik
v rozsahu uvedenom v prílohe è. 3, sa povinnos pod¾a
§ 2 ods. 1 vzahuje

(3) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom
èlenskom táte pod¾a osobitného predpisu7) na základe
odborného výcviku absolvovaného v rozsahu uvedenom v prílohe è. 3 sa na území Slovenskej republiky povauje za osvedèenie o základnej kvalifikácii
a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodièov vozidiel
osobnej dopravy,
b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodièov vozidiel nákladnej dopravy.
§ 14
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe è. 4.
§ 15
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2006.

Ivan Gaparoviè v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.

6
7

) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 93/2005 Z. z.
) Èlánok 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia Rady (EHS) 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaïovaní niektorých právnych
predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. ES L 370, 31. 12. 1985) v platnom znení.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 280/2006 Z. z.

OBSAH A ROZSAH KURZOV ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE
Oddiel 1: Zoznam oblastí vedomostí
Minimálna úroveò vedomostí vo vetkých kurzoch základnej kvalifikácie a v kurzoch pravidelného výcviku musí
obsahova aspoò vedomosti uvedené v tomto oddiele. Vodièi musia dosiahnu úroveò vedomostí a praktickej zruènosti potrebnej na bezpeèné vedenie vozidla pod¾a skupín a podskupín vodièských oprávnení.
Minimálna úroveò vedomostí nesmie by niia ako úroveò 2 úrovòovej truktúry uvedenej v prílohe 1 k rozhodnutiu Rady 85/368/EHS zo 16. júla 1985 o porovnate¾nosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi èlenskými tátmi
Európskeho spoloèenstva (Ú. v. ES L 199, 31. 7. 1985).
1. Zlepenie racionálneho jazdného správania na základe bezpeènostných predpisov
 urèené pre vetky skupiny a podskupiny vodièských oprávnení pod¾a § 2 ods. 1
1.1 Cie¾: pozna charakteristiky prevodového systému, aby sa najlepie vyuili:
krivky týkajúce sa momentu zotrvaènosti, výkonu, pecifickej spotreby motora, oblasti optimálneho vyuitia poèítadla otáèok, optimálnej oblasti otáèok pri riadení.
1.2 Cie¾: pozna technické charakteristiky a èinnos bezpeènostných ovládaèov na ovládanie vozidla, minimalizova opotrebenie a zabráni chybnej funkcii:
pecifické charakteristiky obvodu podtlakovej brzdy, obmedzenia pri pouívaní brzdy a od¾ahèovacej brzdy (retardéra), kombinované pouívanie bàzd a od¾ahèovacej brzdy, lepí vzah medzi rýchlosou a prevodovými pomermi, vyuívanie zotrvaèného momentu vozidla, vyuívanie spôsobov spoma¾ovania a brzdenia pri klesaní, èinnosti v prípade
poruchy.
1.3 Cie¾: schopnos optimalizácie spotreby paliva:
optimalizácia spotreby paliva pouívaním know-how pod¾a bodov 1.1 a 1.2.
 urèené pre vodièské oprávnenia skupín C, C+E a C1+E a podskupiny C1
1.4 Cie¾: schopnos zaruèi bezpeènos nákladu pri uplatòovaní bezpeènostných predpisov a správneho vyuitia
vozidla:
sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, pouívanie prevodových stupòov pod¾a zaaenia vozidla a profilu cesty, výpoèet uitoèného zaaenia vozidla alebo jazdnej súpravy, výpoèet celkového objemu, rozloenie nákladu, dôsledky
preaenia na nápravu, stabilita vozidla a aisko, druhy balenia a palety,
hlavné kategórie tovaru, ktoré vyadujú zabezpeèenie nákladu, techniky upínania a zabezpeèenia, pouívanie
upevòovacích pásov, kontrola zabezpeèovacích zariadení, pouívanie prekladacích zariadení a umiestòovanie a odstraòovanie plachiet.
 urèené pre vodièské oprávnenia skupín D, D+E a D1+E a podskupiny D1
1.5 Cie¾: schopnos zaruèi pohodlie a bezpeènos cestujúcich:
správne posúdenie pozdånych a boèných pohybov vozidla, oh¾aduplné správanie sa na ceste, poloha na vozovke,
hladké brzdenie, zoh¾adòovanie preènievania, pouívanie pecifických infratruktúr (verejné dopravné plochy a vyhradené dopravné pruhy), zvládanie konfliktov medzi bezpeènou jazdou a inými úlohami vodièa, zaobchádzanie
s cestujúcimi, osobitosti urèitých skupín cestujúcich (invalidov a detí).
1.6 Cie¾: schopnos zaruèi bezpeènos nákladu pri uplatnení bezpeènostných predpisov a správneho vyuitia vozidla:
sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, pouívanie prevodových stupòov pod¾a zaaenia vozidla a profilu cesty, výpoèet úitkového zaaenia vozidla alebo jazdnej súpravy, rozloenie zaaenia, dôsledky preaenia na nápravu, stabilita vozidla a aisko.
2. Uplatòovanie predpisov
 urèené pre vetky skupiny a podskupiny vodièských oprávnení pod¾a § 2 ods. 1
2.1 Cie¾: pozna sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa spravuje:
maximálne povolené èasy pre odvetvie dopravy; princípy, uplatòovanie a dôsledky nariadení (EHS) 3820/85
a (EHS) 3821/85; pokuty za poruovanie, nesprávne pouívanie a neoprávnené zásahy do záznamových zariadení;
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vedomosti o sociálnom prostredí cestnej dopravy; práva a povinnosti vodièov z h¾adiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.
 urèené pre vodièské oprávnenia skupín C, C+E a C1+E a podskupiny C1
2.2 Cie¾: pozna predpisy, ktorými sa spravuje preprava tovaru:
dopravné prevádzkové licencie, povinnosti v rámci tandardných zmlúv o preprave tovaru, zhotovovanie dokumentov, ktoré tvoria zmluvu o preprave nákladu, povolenia v medzinárodnej doprave, povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave, zhotovovanie medzinárodných nákladných listov,
prekraèovanie hraníc, peditéri, peciálne sprievodné dokumenty na tovar.
 urèené pre vodièské oprávnenia skupín D, D+E a D1+E a podskupiny D1
2.3 Cie¾: pozna predpisy, ktorými sa spravuje preprava osôb:
preprava pecifických skupín cestujúcich, bezpeènostné zariadenia v autobusoch, bezpeènostné pásy, zaaenie
vozidla.
3. Zdravie, cestná a environmentálna bezpeènos, sluby, logistika
 urèené pre vetky skupiny a podskupiny vodièských oprávnení pod¾a § 2 ods. 1
3.1 Cie¾: uvedomenie si rizík v cestnej premávke a rizík pracovných úrazov vodièov:
druhy pracovných úrazov v sektore dopravy, tatistika cestných nehôd, úèas nákladných vozidiel a autobusov,
¾udské, materiálne a finanèné následky.
3.2 Cie¾: schopnos zabráni kriminalite a paovaniu ilegálnych prisahovalcov:
veobecné informácie, dôsledky pre vodièov, preventívne opatrenia, kontrolný zoznam, právne predpisy týkajúce
sa zodpovednosti prevádzkovate¾ov dopravy.
3.3 Cie¾: schopnos zabráni pokodeniu zdravia:
ergonomické princípy, pohyby a polohy, ktoré predstavujú riziko, fyzická kondícia, cvièenia vzahujúce sa na manipuláciu s nákladom, osobná ochrana.
3.4 Cie¾: uvedomenie si významu dobrého fyzického a duevného stavu:
zásady zdravej a vyváenej výivy, vplyv alkoholu, drog alebo akýchko¾vek iných látok schopných ovplyvni správanie, symptómy, príèiny, vplyvy únavy a stresu, základná úloha cyklu práce a odpoèinku.
3.5 Cie¾: schopnos posúdi núdzové situácie:
správanie v núdzových situáciách, posúdenie situácie, zabránenie komplikáciám pri nehode, zavolanie pomoci,
pomoc zraneným a poskytnutie prvej pomoci, reakcia v prípade poiaru, evakuácia spolujazdcov z nákladného vozidla a cestujúcich z autobusu, zaruèenie bezpeènosti vetkých cestujúcich, reakcia v prípade násilných èinov, základné princípy vypracovania správy o nehode.
3.6 Cie¾: schopnos správa sa tak, aby to prispelo k imidu podniku:
správanie sa vodièa a imid podniku; význam kvality sluieb poskytovaných vodièom pre podnik, rôzne úlohy vodièa, ¾udia, s ktorými bude vodiè v styku, údrba vozidla, organizácia práce, obchodné a finanèné dôsledky právneho
sporu.
 urèené pre vodièské oprávnenia skupín C, C+E a C1+E a podskupiny C1
3.7 Cie¾: pozna ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:
cestná nákladná doprava vo vzahu k ostatným druhom dopravy (hospodárska súa, zasielatelia), rôzne èinnosti
cestnej dopravy (doprava vykonávaná za poplatok alebo odmenu, doprava pre vlastné potreby, pomocné dopravné
èinnosti), organizácia hlavných typov dopravnej spoloènosti a pomocných dopravných èinností, rôzne dopravné pecializácie (cisternové vozidlá, regulovaná teplota, atï.), zmeny v sektore dopravy (diverzifikácia poskytovaných sluieb, kombinovaná doprava eleznica  cesta, subdodávate¾ atï.).
 urèené pre vodièské oprávnenia skupín D, D+E a D1+E a podskupiny D1
3.8 Cie¾: pozna ekonomické prostredie osobnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:
cestná osobná doprava vo vzahu k ostatným druhom osobnej dopravy (eleznici, súkromným autám), rôzne èinnosti zahàòajúce prepravu osôb po ceste, prekraèovanie hraníc v medzinárodnej doprave, organizácia hlavných typov dopravnej spoloènosti vykonávajúcej prepravu osôb.
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Oddiel 2: Riadne kurzy základnej kvalifikácie
Kurzy musia obsahova výuèbu teórie zo vetkých oblastí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 280 hodín.
Kadý úèastník kurzov musí v rámci praktického výcviku osobne vies aspoò 20 hodín výcvikové vozidlo v sprievode intruktora autokoly, ktorý musí by zamestnancom prevádzkovate¾a autokoly, v ktorej sa vykonávajú kurzy.
Kadý úèastník kurzu môe z 20 hodín praktického výcviku vies výcvikové vozidlo najviac osem hodín v peciálnom teréne alebo na výkonnom trenaéri tak, aby sa mohlo zhodnoti racionálne vedenie vozidla zaloené na bezpeènostných predpisoch, najmä z h¾adiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom
stave vozovky pod¾a poveternostných podmienok, ako aj noèného alebo denného èasu.
Pre vodièov pod¾a § 3 ods. 7 musia kurzy základnej kvalifikácie trva 70 hodín vrátane piatich hodín osobného vedenia výcvikového vozidla.
Výcvikové vozidlá musia spåòa minimálne poiadavky pod¾a zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oddiel 3: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie
Kurzy musia obsahova výuèbu teórie zo vetkých oblastí vedomostí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 140 hodín.
Kadý úèastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne vies aspoò 10 hodín výcvikové vozidlo v sprievode intruktora autokoly, ktorý musí by zamestnancom prevádzkovate¾a autokoly.
Kadý úèastník kurzu môe z 10 hodín praktického výcviku vies výcvikové vozidlo najviac tyri hodiny v peciálnom teréne alebo na výkonnom trenaéri tak, aby sa mohlo zhodnoti racionálne vedenie vozidla zaloené na bezpeènostných predpisoch, najmä z h¾adiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom
stave vozovky pod¾a poveternostných podmienok, ako aj noèného alebo denného èasu.
Pre vodièov pod¾a § 3 ods. 7 musí zrýchlená základná kvalifikácia trva 35 hodín vrátane dve a pol hodiny osobného vedenia výcvikového vozidla.
Po skonèení kurzov sa vodiè podrobí písomnej alebo ústnej skúke. Skúka musí obsahova aspoò jednu otázku
z kadej oblasti vedomostí uvedených v oddiele 1.
Oddiel 4: Kurzy pravidelného výcviku
Kurz musí obsahova výuèbu teórie zo vetkých cie¾ov uvedených v oddieli 1 v rozsahu 35 hodín v sedemhodinových denných sústredeniach, a to raz za pä rokov.
Praktické jazdy mono uskutoèni pod doh¾adom intruktora autokoly na výcvikovom vozidle na autocvièisku
alebo v cestnej premávke a sèasti aj na trenaéri.
Oddiel 5: Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.
5.1 Prevádzkovate¾ autokoly v písomnej iadosti uvedie okrem náleitostí pod¾a § 3 zákona è. 93/2005 Z. z.
o autokolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.1.1 primeraný program kvalifikácie a výcviku, v ktorom budú pecifikované oblasti vyuèovaných tém, ako aj
vykonávací plán a uèebné metódy,
5.1.2 údaje o kvalifikácii intruktorov autokoly a oblasti èinnosti,
5.1.3 údaje o technickej základni autokoly, najmä o priestore, v ktorom sa uskutoènia kurzy, o uèebných pomôckach, o zdrojoch, ktoré sú k dispozícii na praktickú èinnos, a o pouite¾nom parku výcvikových vozidiel,
5.1.4 údaje o poètoch úèastníkov kurzov a ich úèasti.
5.2 V rozhodnutí o registrácii autokoly na kurz základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sa uvedú okrem
veobecných náleitostí rozhodnutia aj tieto podmienky:
5.2.1 výcvik v kurzoch sa musí uskutoèni v súlade s dokumentmi priloenými k iadosti,
5.2.2 musí by umonený výkon tátneho odborného dozoru a monitoring technickej základne autokoly
z h¾adiska pouívaných zdrojov a riadneho priebehu výcviku v kurzoch a na skúkach,
5.2.3 monos zmeny alebo zruenia registrácie, ak nie sú splnené podmienky uloené v rozhodnutí o registrácii.
Vyuèovací program musí by v súlade so schválením a musí obsahova oblasti vedomostí uvedené v oddiele 1.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 280/2006 Z. z.

VZOR KVALIFIKAÈNEJ KARTY VODIÈA
A. Opis kvalifikaènej karty vodièa
A.1 Fyzické charakteristiky kvalifikaènej karty vodièa musia zodpoveda normám ISO 7810 a 7816-1. Metódy posudzovania zhody fyzických charakteristík s týmito normami musia spåòa poiadavky normy ISO 10 373.
A.2 Kvalifikaèná karta vodièa má dve strany.
A.2.1 Strana 1 obsahuje
a) oznaèenie KVALIFIKAÈNÁ KARTA VODIÈA vytlaèené ve¾kými písmenami v tátnom jazyku Slovenskej republiky,
b) oznaèenie Slovensko,
c) rozliovací znak Slovenskej republiky SK vytlaèený ako negatív v modrom obdåniku a obklopený
dvanástimi ltými hviezdièkami,
d) údaje o drite¾ovi zoradené a oèíslované takto:
1. priezvisko,
2. meno (mená),
3. dátum a miesto narodenia,
4a. dátum vydania,
4b. dátum skonèenia platnosti,
4c. názov vydávajúceho orgánu,
5a. èíslo vodièského preukazu,
5b. sériové èíslo,
6. fotografia,
7. podpis,
8. obec pobytu,
9. skupiny (podskupiny) vodièských oprávnení, na ktoré spåòa základnú kvalifikáciu a pravidelný
výcvik,
e) nadpis Vzor Európskych spoloèenstiev v tátnom jazyku Slovenskej republiky a záhlavie kvalifikaèná karta vodièa v ostatných jazykoch èlenských tátov vytlaèený modrou farbou tak, aby tvorili
pozadie karty, a to
kvalifikaèná karta vodièa,
tarjeta de cualificación del conductor,
chaufforuddannelsesbevis,
Fahrerqualifizierungsnachweis,
...............................................,
driverqualification card,
carte de qualification de conducteur,
cárta cáílíochta tiomána,
carta di qualificazione del conducente,
kwalificatierkaart bestuurder,
carta de qualificacao do motorista,
kuljettajan ammattipätevyyskortti,
yrkeskompetensbevis for forare,
f) referenèné farby:
 modrá: reflexná modrá, systém farieb Pantone,
 ltá: ltá, systém farieb Pantone.
A.2.2 Strana 2 obsahuje:
a) údaje o drite¾ovi zoradené a oèíslované takto:
9. skupiny (podskupiny) vodièských oprávnení, na ktoré spåòa základnú kvalifikáciu a pravidelný
výcvik,
10. kód Spoloèenstva pod¾a zoznamu kódov Spoloèenstva (§ 11 ods. 3),
11. priestor na úradné záznamy vydávajúceho tátu, ktorý sa týka administratívnych údajov alebo
údajov vzahujúcich sa na bezpeènos cestnej premávky. Ak sa údaje vzahujú k bodom tejto
prílohy, musí sa pred údajom uvies èíslo bodu,
b) vysvetlivky k oèíslovaným záznamom uvedeným na oboch stranách, najmä k bodom 1 a 3, 4a a 4c,
5a a 5b a 10.
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B. Bezpeènos kvalifikaènej karty vodièa
B.1 Úèelom rôznych prvkov kvalifikaènej karty je vylúèi monos jej falovania alebo neoprávneného zásahu do
textu a odhali takýto pokus.
B.2 Úroveò bezpeènosti kvalifikaènej karty vodièa musí by porovnate¾ná s úrovòou bezpeènosti vodièského preukazu.
B.3 V záujme zvýenia bezpeènosti kvalifikaènej karty vodièa mono jej text doplni o farby alebo znaèky, ako sú
ståpcový kód, tátny znak alebo bezpeènostné prvky. Ståpcový kód nesmie obsahova iné údaje, ne sú uvedené v bode A.
C. Vzh¾ad kvalifikaènej karty vodièa uznávaný Európskym spoloèenstvom

Strana 1650

Zbierka zákonov è. 280/2006

Èiastka 98

Príloha è. 3
k zákonu è. 280/2006 Z. z.

MINIMÁLNY VÝCVIK
potrebný na získanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti
pod¾a èl. 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) è. 3820/85
Ak nie sú súèasou vodièských kurzov, výcvik potrebný na získanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti zahàòa minimálne tieto predmety:
1. Vedomosti o kontrukcii a hlavných èastiach vozidla
1.1 Vedomosti o kontrukcii a funkcii
 spa¾ovacích motorov,
 mazacích a chladiacich systémov,
 palivového systému,
 elektrického systému,
 zapa¾ovacieho systému,
 prevodového systému (spojky, prevodovej skrine atï.).
1.2 Veobecné vedomosti o mazacej a protimrazovej ochrane.
1.3 Vedomosti o predbených zákrokoch vykonávaných poèas odstraòovania a výmeny kolies.
1.4 Vedomosti o kontrukcii, vybavení, správnom pouívaní a starostlivosti o pneumatiky.
1.5 Vedomosti o typoch, prevádzke, hlavných èastiach, spojoch a pouívaní brzdového systému a o jeho kadodennej údrbe a vedomosti o spojovacej sústave.
1.6 Poznanie metód lokalizácie príèin porúch.
1.7 Zruènosti, ako opravova menie poruchy pomocou správneho technického vybavenia.
1.8 Veobecné vedomosti o preventívnej údrbe vozidiel a o nevyhnutných prevádzkových opravách.
2. Veobecné vedomosti o doprave a o administratívnych postupoch
2.1 Veobecná schopnos a dostatoèné geografické vedomosti o pouívaní cestných máp a ich symbolov.
2.2 Hospodárne vyuívanie vozidiel.
2.3 Poznanie opatrení, ktoré sa majú uskutoèni po nehode alebo podobnej udalosti (napr. poiar) v súvislosti
s poistením vozidla.
2.4 Poznanie vnútrotátnych právnych predpisov pouívaných na prísluný druh prepravy tovarov alebo cestujúcich.
 pre vodièov nákladných vozidiel
2.5 Základné vedomosti o zodpovednosti vodièa v súvislosti s prevzatím, prepravou a dodaním tovaru pod¾a dohodnutých podmienok.
2.6 Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a dopravy, ktoré sa vyadujú vo vnútrotátnej a medzinárodnej
preprave nákladov.
2.7 Poznanie technológií nakladania a vykladania tovaru a pouívania nakladacieho a vykladacieho zariadenia.
2.8 Základné vedomosti o predbených opatreniach, ktoré sa musia podniknú pri manipulácii a preprave nebezpeèných vecí.
 pre vodièov vozidiel urèených na prepravu cestujúcich
2.9 Vedomosti o zodpovednosti vodièa v súvislosti s prepravou osôb.
2.10 Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyadujú vo vnútrotátnej a medzinárodnej preprave cestujúcich.
3. Skúsenosti v preprave tovaru a osôb
 pre vodièov nákladných vozidiel
3.1 Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s vozidlom nad 7,5 t a z pouívania prípojného vozidla.
 pre vodièov vozidiel urèených na prepravu cestujúcich
3.2 Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s autobusom alebo s autokarom.
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Príloha è. 4
k zákonu è. 280/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 76/914/EHS zo 16. decembra 1976 o minimálnej úrovni výcviku niektorých vodièov cestnej dopravy (Ú. v. ES L 357, 29. 12. 1976).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodièov urèitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopåòa nariadenie Rady
(EHS) è. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zruuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226,
10. 9. 2003) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).
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281
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. apríla 2006
o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách
pri ruènej manipulácii s bremenami

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. e)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne poiadavky na bezpeènos a ochranu zdravia zamestnancov
pri ruènej manipulácii s bremenami, pri ktorej je riziko
pokodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov,
a na predchádzanie tomuto riziku.
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto nariadenia vlády je ruèná manipulácia s bremenami akéko¾vek premiestòovanie alebo nesenie bremena vrátane ¾udí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho
zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlaèenie, ahanie
alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov
predstavujú riziko pokodenia zdravia, najmä chrbtice
zamestnancov. Tieto faktory súvisiace s rizikom pokodenie zdravia pri ruènej manipulácii s bremenami sú
uvedené v prílohe è. 1.
§3
Na predchádzanie rizikám pokodenia zdravia, ktoré
vyplývajú pre zamestnancov vrátane osobitných skupín zamestnancov1) z ruènej manipulácie s bremenami,
sa ustanovujú smerné hmotnostné hodnoty uvedené
v prílohe è. 2.
§4
(1) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi organizaènými opatreniami alebo pouívaním primeraných pro1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

§
§
§
§
§

striedkov, najmä mechanických zariadení, vylúèenie
ruènej manipulácie zamestnancov s bremenami.
(2) Ak ruènú manipuláciu s bremenami nemono vylúèi, zamestnávate¾ vykoná primerané organizaèné
opatrenia, pouije primerané prostriedky a zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúèilo
alebo zníilo riziko pokodenia zdravia vyplývajúce
z ruènej manipulácie s bremenami so zoh¾adnením faktorov uvedených v prílohe è. 1.
§5
Posúdenie rizika a zdravotnej spôsobilosti
a opatrenia na zníenie rizika
Zamestnávate¾, ktorý nevylúèil ruènú manipuláciu
s bremenami, je povinný zabezpeèi, aby táto manipulácia bola pre zamestnancov èo najbezpeènejia a s najmením rizikom pokodenia zdravia. V záujme odstránenia alebo zníenia úèinkov ruènej manipulácie
s bremenami na zdravie zamestnancov je zamestnávate¾ povinný pred jej zaèatím
a) posúdi riziko2) pri kadom druhu ruènej manipulácie s bremenami so zoh¾adnením faktorov uvedených v prílohe è. 1 a smerných hmotnostných hodnôt uvedených v prílohe è. 2,
b) vykona prísluné opatrenia, najmä so zrete¾om na
fyzickú námahu, vlastnosti pracovného prostredia
a poiadavky na èinnos uvedené v prílohe è. 1,
c) zabezpeèi zdravotný doh¾ad,3) ktorým je posúdenie
zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na ruènú manipuláciu s bremenami so zoh¾adnením individuálnych rizikových faktorov uvedených v prílohe è. 3
a smerných hmotnostných hodnôt uvedených v prílohe è. 2.
§6
Informovanie a kolenie zamestnancov
Zamestnávate¾ je povinný
a) poskytnú zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpeènos a ochranu zdravia pri práci4)
v súlade s osobitným predpisom5) potrebné veobecné údaje, a ak je to moné, presné informácie

3 písm. c) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6 ods.1 písm. c) zákona è. 124/2006 Z. z.
6 ods. 1 písm. q) a § 26 zákona è. 124/2006 Z. z.
19 zákona è. 124/2006 Z. z.
7 zákona è. 124/2006 Z. z.
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o hmotnosti bremena a aisku najaej strany bremena v prípade, keï je bremeno v obale umiestnené
excentricky,
b) zabezpeèi kolenie a zácvik zamestnancov v súlade
s osobitným predpisom5) o správnej manipulácii s bremenom a o rizikách pokodenia zdravia, ktoré vyplývajú z nesprávnej manipulácie s bremenom s prihliadnutím na faktory uvedené v prílohách è. 1 a 3.
§7

Strana 1653

§8
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 4.
§9
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 204/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných
a zdravotných poiadavkách pri práci s bremenami.
§ 10

Správa o praktickom uplatòovaní tohto nariadenia
vlády sa zasiela Európskej komisii kadé tyri roky.6)

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2006.

v z. Pál Csáky v. r.

6

) § 4 písm. l) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 281/2006 Z. z.

FAKTORY SÚVISIACE S RIZIKOM POKODENIA ZDRAVIA
PRI RUÈNEJ MANIPULÁCII S BREMENAMI
Faktory súvisiace s rizikom pokodenia zdravia, najmä chrbtice, pri ruènej manipulácii s bremenami sú najmä tieto:
1. Vlastnosti bremena
Ruèná manipulácia s bremenom môe predstavova riziko pokodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je bremeno
a) príli aké alebo príli ve¾ké,
b) neskladné alebo ako uchopite¾né,
c) nestabilné alebo jeho obsah sa môe premiestòova,
d) umiestnené v takej polohe, e ho treba dra alebo s ním manipulova v urèitej vzdialenosti od tela alebo sa treba pri manipulácii s ním nakláòa alebo vytáèa trup,
e) vzh¾adom na jeho tvar, obsah alebo konzistenciu také, e môe spôsobi poranenie zamestnancov, najmä v prípade kolízie.
2. Fyzická námaha
Fyzická námaha môe predstavova riziko pokodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je
a) nadmerná,
b) dosahovaná iba otáèavým pohybom trupu,
c) pravdepodobnos, e dôjde k neoèakávanému pohybu bremena,
d) manipulácia s bremenom uskutoèòovaná v nestabilnej alebo nefyziologickej polohe tela.
3. Pracovné prostredie
Pracovné prostredie môe zvýi riziko pokodenia zdravia, najmä chrbtice, ak
a) nie je dostatok priestoru na uskutoèòovanie èinnosti, najmä vo vertikálnom smere,
b) podlaha je taká nerovná, e vzniká riziko potknutia, alebo je klzká vzh¾adom na obuv zamestnanca,
c) miesto v pracovnom prostredí neumoòuje zamestnancovi manipulova s bremenami v bezpeènej výke alebo
v správnej polohe,
d) úroveò podlahy alebo pracovného povrchu sa mení, v dôsledku èoho je nutné manipulova s bremenami na rôznych úrovniach,
e) podlaha alebo opora nôh je nestabilná,
f) osvetlenie, teplota, vlhkos alebo vetranie je nevyhovujúce.
4. Poiadavky na èinnos
Pracovná èinnos môe predstavova riziko pokodenia zdravia, najmä chrbtice, ak zahàòa jednu podmienku alebo viacero z týchto podmienok:
a) príli èastú alebo z h¾adiska trvania príli dlhú fyzickú záa namáhajúcu najmä chrbticu,
b) nedostatoèný telesný odpoèinok alebo èas potrebný na zotavenie,
c) nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaní, spúaní alebo prenáaní bremena,
d) vnútené tempo práce pri pracovnom procese, ktoré zamestnanec nemôe meni.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 281/2006 Z. z.

SMERNÉ HMOTNOSTNÉ HODNOTY
a) Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenáaných bremien, maximálna hmotnos
bremena a maximálna celozmenová hmotnos za zmenu pre muov a eny rôznych vekových kategórií v základnej polohe postojaèky a pri priaznivých a nepriaznivých podmienkach v trvaní maximálne 1 hodinu za
zmenu
Vek
18  29 r.
30  39 r.
40  49 r.
50  60 r.

Podmienky
priaznivé
nepriaznivé
priaznivé
nepriaznivé
priaznivé
nepriaznivé
priaznivé
nepriaznivé

Maximálna hmotnos
bremena
Mui
eny
50 kg
15 kg
40 kg
10 kg
45 kg
15 kg
40 kg
10 kg
40 kg
15 kg
35 kg
10 kg
35 kg
10 kg
30 kg
5 kg

Maximálna celozmenová
hmotnos (kg)
Mui
eny
10 000
6 500
8 000
5 500
7 500
6 500
7 200
5 500
6 500
6 000
6 000
5 500
5 500
5 000
5 000
4 000

1. Smerné hmotnostné hodnoty vyjadrujú vhodnos urèitej èinnosti zamestnanca vykonávanej v závislosti od
veku a pohlavia a od hmotnosti bremena vo vzahu k frekvencii úkonov a dåke trvania. U zamestnancov so
zdravotným postihnutím treba pri ruènej manipulácii s bremenami repektova odporúèanie lekára pod¾a individuálneho posúdenia zdravotného stavu.
2. Pod maximálnou hmotnosou bremena sa rozumie hmotnos individuálneho bremena, ktorá nesmie by za
iadnych podmienok (okolností) prekroèená.
3. Pod maximálnou celozmenovou hmotnosou bremena sa rozumie celková (úhrnná) hmotnos zmanipulovaných bremien za zmenu, ktorá sa nesmie za iadnych podmienok (okolností) prekroèi. Pri stanovení maximálnej celozmenovej hmotnosti bremena pri prenáaní bremien treba individuálne zoh¾adni aj energetický výdaj,
srdcovú frekvenciu a celkový zdravotný stav zamestnanca.
4. Za nepriaznivé podmienky sa povaujú napr. zhorené úchopové monosti, manipulácia s bremenami v úrovniach podlaha  plece, plece  nad plece, nerovná, naklonená myk¾avá podlaha, vyí podiel statických prvkov
 dranie bremena, fyziologicky neprijate¾ná pracovná poloha (napr. nakláòanie a pootáèanie trupu, vzpaenie
horných konèatín a podobne), ve¾ká vzdialenos medzi aiskom tela a aiskom bremena, vnútené pritláèanie
bremena k bruchu, prenáanie bremien s rizikom prevrhnutia a vystreknutia (nádoby, kontajnery so kodlivými látkami), nárazové zaaenie v priebehu zmeny, nedostatoèná fyzická zdatnos zamestnancov a podobne.
5. Maximálna frekvencia zdvihov pre ruèné zdvíhanie bremena u muov s hmotnosou bremena 50 kg je za priaznivých podmienok 1 zdvih za 2 minúty (pri hmotnosti bremena 25 kg 1 zdvih za 1 minútu) v priebehu 1 hodiny
za zmenu.
Pri zvyovaní frekvencie zdvihov sa primerane hmotnos bremena zniuje (pri bremene s maximálnou hmotnosou do 7 kg 15 zdvihov za 1 minútu).
Bremená s hmotnosou 30  50 kg u muov mono zdvíha nepretrite poèas 1 hodiny. Prestávky medzi èasovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú by kratie ako 30 minút.
Na práce spojené s dlhodobou a pravidelnou manipuláciou s bremenami treba vyiada stanovisko prísluného
orgánu na ochranu zdravia.
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b) Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenáanie bremien pre eny v základnej polohe postojaèky
Maximálna hmotnos
ruène zdvíhaných
a prenáaných bremien
15 kg
10 kg

5 kg

Dåka vertikálnej
dráhy bremena

Maximálny poèet
zdvihov za minútu

podlaha  zápästie
zápästie  plece
podlaha  zápästie
zápästie  plece
podlaha  plece
podlaha  zápästie
podlaha  plece
podlaha  nad plece
zápästie  plece
zápästie  nad plece
rameno  nad plece

6
5
8
7
5
10
8
6
10
8
5

Maximálna vzdialenos
8m
10 m
15 m pri dobrých úchopových monostiach

15 m
20 m pri dobrých úchopových monostiach

1. Pri práci v sede a dvíhaní bremena jednou rukou nesmie by jeho hmotnos väèia ako 5 kg.
2. Bremená s hmotnosou 10  15 kg mono zdvíha nepretrite poèas 10 minút, bremená s hmotnosou 5  10 kg
poèas 15 minút. Prestávky medzi èasovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú by kratie ako 10, resp. 15
minút.
U tehotných ien, matiek do deviateho mesiaca po pôrode a dojèiacich ien, vykonávajúcich ruènú manipuláciu
s bremenami, treba repektova odporúèanie prísluného lekára týkajúce sa úpravy reimu práce a odpoèinku,
prípadne èasového obmedzenia a trvania ruènej práce s bremenami, ak si to vyaduje zdravotný stav eny,
ochrana plodu a neruený priebeh tehotenstva. Pre tehotné eny, matky do deviateho mesiaca po pôrode a dojèiace eny sa odporúèajú smerné hmotnostné hodnoty pre eny (maximálna hmotnos ruène zdvíhaných a prenáaných bremien, maximálny poèet zdvihov za minútu) zníi na menej ako polovicu.
3. Výka zápästia ien je v priemere 75 cm, výka pliec je v priemere 134 cm. Pri pracovnej polohe v sede sa tieto
hodnoty zniujú o 40 cm v tolerancii ±5 cm pod¾a výky sedadla.
c) Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenáanie bremien pre mladistvých v základnej polohe
postojaèky
Vek

Maximálna hmotnos
ruène zdvíhaných
a prenáaných bremien
Chlapci
Dievèatá

17  18 r.

20 kg

15 kg

16  18 r.

15 kg

10 kg

vetky vekové
skupiny

10 kg

5 kg

Dåka vertikálnej
dráhy bremena
podlaha  zápästie
zápästie  plece
podlaha  zápästie
zápästie  plece
podlaha  plece
podlaha  zápästie
podlaha  plece
podlaha  nad plece
zápästie  plece
zápästie  nad plece
plece  nad plece

Maximálny poèet
zdvihov za minútu
Chlapci
5
4
6
6
3
8
6
4
8
6
4

Dievèatá
5
4
7
7
4
8
6
4
8
6
4

1. Pri práci v sede nesmie by hmotnos bremena väèia ako 5 kg.
2. Pri manipulácii s bremenami u mladistvých sa v spolupráci s prísluným lekárom prihliada na individuálny telesný vývoj a zdravotný stav najmä u jedincov, kde telesný vývoj nezodpovedá ich biologickému veku.
3. Bremená s hmotnosou 15  20 kg u chlapcov a 10  15 kg u dievèat mono zdvíha nepretrite poèas 10 minút,
bremená s hmotnosou 10  15 kg u chlapcov a 5  10 kg u dievèat poèas 15 minút. Prestávky medzi èasovými
úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú by kratie ako 10, resp. 15 minút.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 281/2006 Z. z.

INDIVIDUÁLNE RIZIKOVÉ FAKTORY
Pri práci s bremenami môe by zamestnanec ohrozený pokodením zdravia, najmä chrbtice, ak
a) je fyzicky a zdravotne nespôsobilý uskutoèòova prísluný pracovný úkon,
b) má nevhodný odev a obuv a iné osobné vybavenie,
c) nemá zodpovedajúce alebo primerané vedomosti a zácvik.
Riziko pokodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov, pri práci s bremenami môu súèasne podmieni viaceré
faktory uvedené v prílohách è. 1 a 3.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 281/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych poiadavkách na bezpeènos a ochranu zdravia pri
ruènej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä pokodenia chrbta (tvrtá samostatná
smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 1.).
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