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ZÁKON
z 15. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 195/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z. a zákona
è. 240/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 odsek 5 znie:
(5) Maximálna suma mesaèného príjmu a maximálna suma priemerného mesaèného príjmu pod¾a § 3
ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci
tudentov urèenej pod¾a § 227a je 200 eur..
2. V § 54 odsek 2 znie:
(2) Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu
roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa
platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej
90 dní predo dòom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zis-

tenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od
vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky..
3. V § 66 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení
podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal
tento dôchodok alebo jeho èas, suma starobného dôchodku sa od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom
sa urèuje suma starobného dôchodku, urèí tak, e
k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru
kalendárneho roka sa pripoèíta suma urèená ako súèin
súètu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia poèas poberania starobného dôchodku alebo jeho èasti v predchádzajúcom kalendárnom roku a aktuálnej dôchodkovej
hodnoty; o urèení sumy starobného dôchodku sa rozhodne do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa
urèuje suma starobného dôchodku. Ak poistencovi
pod¾a prvej vety zaniklo dôchodkové poistenie v kalendárnom roku, v ktorom sa urèila suma starobného dôchodku pod¾a prvej vety alebo sa neurèila suma starobného dôchodku pod¾a prvej vety z dôvodu, e
v predchádzajúcom kalendárnom roku nezískal obdobie dôchodkového poistenia poèas poberania starobného dôchodku alebo jeho èasti, suma starobného dôchodku sa na základe iadosti o urèenie sumy
starobného dôchodku poistenca pod¾a prvej vety urèí
tak, e k sume starobného dôchodku vyplácanej ku
dòu zániku dôchodkového poistenia sa pripoèíta suma
urèená ako súèin súètu jednej polovice osobných
mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového
poistenia v kalendárnom roku, v ktorom zaniklo dôchodkové poistenie, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
(4) Ak poistenec bol dôchodkovo poistený bez poberania starobného dôchodku alebo jeho èasti v období
nasledujúcom po období, v ktorom poberal starobný
dôchodok alebo jeho èas, suma starobného dôchodku
sa odo dòa vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku urèí tak, e k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dòu zastavenia výplaty starobného dôchodku sa pripoèíta suma urèená ako súèin súètu
jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za
obdobie dôchodkového poistenia poèas poberania starobného dôchodku alebo jeho èasti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty a suma urèená ako súèin súètu osobných mzdových bodov získaných za obdobie
dôchodkového poistenia bez poberania starobného dôchodku alebo jeho èasti a aktuálnej dôchodkovej hod-
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noty. Takto urèená suma starobného dôchodku sa zvýi o 0,5 % za kadých 30 dní dôchodkového poistenia
získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez
poberania tohto dôchodku alebo jeho èasti..
4. V § 66 ods. 9 sa za slovo dôchodku vkladajú slová
na iados.
5. V § 112 odsek 9 znie:
(9) Ak sa priznáva dávka spätne aj za obdobie, za
ktoré bola vyplatená skôr priznaná iná dávka, na ktorú
zanikol nárok alebo zanikol nárok na jej výplatu pre
priznanie neskôr priznanej dávky, zúètuje sa za toto
obdobie neskôr priznaná dávka s vyplatenou skôr priznanou inou dávkou, a ak suma vyplatenej skôr priznanej inej dávky
a) je niia ako suma neskôr priznanej dávky, poukáe
sa poberate¾ovi dávky suma rovnajúca sa rozdielu
medzi sumou neskôr priznanej dávky a sumou vyplatenej skôr priznanej inej dávky,
b) dosahuje alebo prevyuje sumu neskôr priznanej
dávky, poukazuje sa poberate¾ovi dávky suma neskôr priznanej dávky od splátky splatnej v mesiaci,
v ktorom sa rozhodlo o neskôr priznanej dávke, zníená o rozdiel sumy vyplatenej skôr priznanej inej
dávky a sumy neskôr priznanej dávky od jej priznania do jej splátky splatnej v mesiaci, v ktorom sa rozhodlo o neskôr priznanej dávke; takto zníená suma
neskôr priznanej dávky nesmie by v úhrne s inými
dávkami a dôchodkami starobného dôchodkového
sporenia niia ako suma, ktorú nemono postihnú
výkonom rozhodnutia..
6. V § 226 ods. 1 písm. q) sa vypúa druhý bod.
Doterají tretí bod a iesty bod sa oznaèujú ako druhý bod a piaty bod.
7. Za § 293dg sa vkladajú § 293dh a § 293di, ktoré
znejú:

Strana 2403

du je rozhodujúce obdobie na zistenie denného
vymeriavacieho základu pod¾a zákona úèinného do
31. decembra 2014.
§ 293di
(1) Ak poistenec bol 31. decembra 2014 dôchodkovo
poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho èas, suma
starobného dôchodku sa od 1. januára 2015 urèí tak,
e k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru 2015 sa pripoèíta suma urèená ako súèin súètu
jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za
obdobie dôchodkového poistenia poèas poberania starobného dôchodku alebo jeho èasti pred 1. januárom
2015 a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; o urèení sumy
starobného dôchodku sa rozhodne do 31. marca 2015.
(2) Poistencovi, ktorý bol v roku 2015 dôchodkovo
poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok, poberal tento dôchodok alebo jeho èas a dôchodkové poistenie mu zaniklo pred 31. decembrom
2015 a nebol dôchodkovo poistený k 31. decembru
2014, sa urèí na iados suma starobného dôchodku
tak, e k sume starobného dôchodku vyplácanej ku
dòu zániku dôchodkového poistenia sa pripoèíta suma
urèená ako súèin súètu jednej polovice osobných
mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového
poistenia poèas poberania starobného dôchodku alebo
jeho èasti v roku 2015 a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
(3) Zamestnávate¾ je povinný predloi poboèke evidenèný list dôchodkového poistenia za obdobie pred
1. augustom 2006 za zamestnanca, ktorý je poberate¾
starobného dôchodku a získal obdobie dôchodkového
poistenia poèas poberania starobného dôchodku alebo
jeho èasti, do 31. januára 2015, ak ho u Sociálnej poisovni nepredloil..

§ 293dh

Èl. II

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a úrazovej dávky vznikol pred 1. januárom 2015, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho zákla-

Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
z 15. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného èasu v doprave
a o zmene a doplnení zákona è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona
è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 309/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov
a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného èasu v doprave a o zmene a doplnení zákona è. 125/2006
Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona
è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 309/2007 Z. z. v znení zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z. a zákona
è. 313/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 16 ods. 3 sa slová Leteckým úradom Slovenskej republiky nahrádzajú slovami Dopravným úradom.
2. V § 17 odsek 6 znie:
(6) Zamestnávate¾ je povinný rozvrhnú pracovný
èas riadiaceho letovej prevádzky tak, aby dåka pracovnej zmeny vrátane noènej pracovnej zmeny nepresiahla 12 hodín poèas 24 po sebe nasledujúcich hodín..
3. V § 17 sa vypúajú odseky 7 a 8.
Doterajie odseky 9 a 10 sa oznaèujú ako odseky 7
a 8.
4. V § 18 ods. 2 písm. b) sa vypúa bodkoèiarka
a slová súhrnný èas prestávok v práci poèas pracovnej
zmeny nesmie presiahnu 25 % pracovného èasu.
5. § 18 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Okruh pracovísk, podmienky výkonu a obdobie
výkonu akej duevnej práce s vysokou intenzitou
práce urèuje Dopravný úrad na návrh zamestnávate¾a
podaný po prerokovaní so zástupcami zamestnancov..

aspektoch organizácie pracovného èasu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ
L 299, 18. 11. 2003)..
Doterajie body 3 a 6 sa oznaèujú ako body 4 a 7.
Èl. II
Zákon è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 37/2002 Z. z., zákona è. 136/2004 Z. z.,
zákona è. 544/2004 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona è. 11/2006 Z. z., zákona è. 278/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 241/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z., zákona
è. 402/2013 Z. z. a zákona è. 58/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
§ 56a vrátane nadpisu znie:
§ 56a
Poskytovanie dotácií v oblasti civilného letectva
(1) Ministerstvo môe na základe písomnej iadosti
letiskovej spoloènosti poskytnú dotáciu na úèely bezpeènostnej ochrany letísk, výkonu záchranných a hasièských sluieb a odbavenia letov oslobodených od odplát.
(2) Ministerstvo môe na základe písomnej iadosti
poskytovate¾a leteckých navigaèných sluieb poskytnú dotáciu na úèel poskytovania letových prevádzkových sluieb letom oslobodeným od odplát.

7. Názov prílohy è. 5 znie: Zoznam preberaných
právne záväzných aktov Európskej únie.

(3) Ministerstvo môe na základe písomnej iadosti
letiskovej spoloènosti poskytnú dotáciu na úèel prevádzky infratruktúry alebo vybavenia letiska,14a) najmä pohybových plôch a odbavovacej budovy, okrem infratruktúry a vybavenia na vykonávanie neleteckých
èinností,14b) ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania tátnej pomoci pod¾a osobitného predpisu a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.14c)

8. V prílohe è. 5 sa za druhý bod vkladá nový tretí
bod, ktorý znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých

(4) Ministerstvo môe na základe písomnej iadosti
letiskovej spoloènosti poskytnú dotáciu na úèel investícií do infratruktúry alebo do vybavenia letiska, najmä pohybových plôch a odbavovacej budovy, okrem in-

6. V § 41 sa vypúa nadpis a slová právne akty Európskych spoloèenstiev sa nahrádzajú slovami právne záväzné akty Európskej únie.
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fratruktúry a vybavenia na vykonávanie neleteckých
èinností, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania tátnej pomoci pod¾a osobitného predpisu a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.14c)
(5) Na poskytovanie dotácií pod¾a odsekov 1 a 4 sa
vzahuje osobitný predpis.14d)
(6) Dotáciu ministerstvo poskytne na základe zmluvy
o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom
a prijímate¾om dotácie.
(7) Ministerstvo vykonáva finanènú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou.14e) Ak prijímate¾ dotácie poruil finanènú disciplínu, postupuje sa pod¾a
osobitného predpisu.14f)
(8) Podrobnosti o poskytovaní dotácií a náleitostiach iadosti a zmluvy o poskytnutí dotácie ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
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Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14f znejú:

14a) Príloha 1 bod 4 nariadenia Komisie (EÚ) è. 139/2014
z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú poiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk pod¾a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 216/2008 (Ú. v. EÚ
L 44, 14. 2. 2014).
14b
) Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie
è. 196/1995 Z. z.).
14c
) Èl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom
znení (Ú. v. EÚ C 326, 26.10. 2012).
Zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích
predpisov.
14d
) § 8a zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
14e
) Zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
14f
) § 31 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2014.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 16. októbra 2014,
ktorým sa dopåòa zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 757/2004 Z. z., zákona è. 132/2005 Z. z., zákona è. 529/2005 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z, nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 382/2009
Z. z., zákona è. 440/2009 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
zákona è. 128/2011 Z. z. a zákona è. 8/2013 Z. z. sa
dopåòa takto:
Za § 72d sa vkladá § 72e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 72e
Zánik trestnosti èinu nedovoleného ozbrojovania
od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015
(1) Trestnos èinu nedovoleného ozbrojovania zaniká
u osoby, ktorá bez povolenia drí zbraò kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, alebo strelivo pod¾a tohto
zákona, ak v lehote od 1. decembra 2014 do 31. mája
2015 túto zbraò alebo strelivo dobrovo¾ne odovzdá do
úschovy ktorémuko¾vek útvaru Policajného zboru; ten
o prevzatí vydá potvrdenie.
(2) Ten, kto odovzdal zbraò pod¾a odseku 1, môe

poda iados o jej zaevidovanie, ak touto zbraòou nebol pod¾a odborného vyjadrenia útvaru ministerstva
pecializovaného na znaleckú èinnos40) spáchaný
trestný èin; iados mono poda do dvoch mesiacov
od doruèenia písomného oznámenia, e zbraòou nebol
spáchaný trestný èin, ktoré zale policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraò, ak sú splnené podmienky
pod¾a § 37; predloenie potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu
a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia
zbrane sa nepoaduje. Ak osoba o zaevidovanie zbrane
nepoiada alebo neprevedie vlastníctvo zbrane na inú
osobu pod¾a odseku 4 v ustanovenej lehote, zbraò sa
stáva vlastníctvom tátu, ktorého správcom je ministerstvo.
(3) Ten, kto odovzdal strelivo pod¾a odseku 1, ho
môe nadobudnú do vlastníctva, ak sú splnené podmienky pod¾a § 12. Strelivo posúdi a zaradí do príslunej kategórie svojím odborným vyjadrením útvar ministerstva pecializovaný na znaleckú èinnos.40)
(4) Ten, kto odovzdal zbraò alebo strelivo, môe do
dvoch mesiacov od doruèenia písomného oznámenia
policajného útvaru, e zbraòou nebol spáchaný trestný
èin, previes vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu,
ktorá spåòa podmienky pod¾a § 12 a 37..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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301
ZÁKON
zo 16. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z.,
zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 557/2009 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona
è. 318/2013 Z. z. a zákona è. 352/2013 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 19 ods. 1 sa slová suma predèasného výberu
nahrádzajú slovom suma a za slovo úèastníkom sa
vkladajú slová alebo ním urèená èas tejto sumy.
2. V § 19 odsek 3 znie:
(3) Prvýkrát môe by predèasný výber vyplatený
najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dòa uzatvorenia prvej úèastníckej zmluvy, na základe ktorej boli zaplatené príspevky, ktoré sú súèasou majetku, z ktorého sa má predèasný výber vyplati. Ïalí predèasný
výber môe by vyplatený najskôr po uplynutí desiatich
rokov odo dòa výplaty posledného predèasného výberu; plynutie lehoty desiatich rokov nekonèí prestupom
do inej doplnkovej dôchodkovej spoloènosti..
3. V § 53b ods. 3 sa za slová 20 % vkladá slovo èistej.
4. V § 53b ods. 4 sa za slová 25 % vkladá slovo èistej.
5. V § 55 sa odsek 12 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) zdra sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) pri posudzovaní kreditnej kvality
aktív doplnkového dôchodkového fondu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 40b znie:

40b) Èl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) è. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009) v platnom znení..

6. § 64 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Pred zruením osobného úètu úèastníka pod¾a
odseku 2 doplnková dôchodková spoloènos, z ktorej

úèastník prestupuje, oznámi doplnkovej dôchodkovej
spoloènosti, do ktorej úèastník prestupuje, údaje potrebné na úèely vykonania tohto zákona. Zoznam údajov a spôsob plnenia povinnosti pod¾a prvej vety môe
ministerstvo ustanovi opatrením; opatrenie sa vyhlási
uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky..
7. V § 70 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej
dôchodkovej spoloènosti týkajúcich sa posúdenia
kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového
fondu pri zoh¾adnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných doplnkových dôchodkových
fondov a posudzovanie vyuívania odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b)
v investièných politikách spravovaných doplnkových dôchodkových fondov, a ak je nevyhnutné, odporúèanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov
s cie¾om obmedzi výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy,.
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená d) a f).
8. Príloha è. 2 sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení
a dopåòa smernica 2003/41/ES o èinnostiach
a doh¾ade nad intitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpeèenia, smernica 2009/65/ES
o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov
a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevodite¾ných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ
o správcoch alternatívnych investièných fondov
v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013)..
Èl. II
Zákon è. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 186/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z.,
zákona è. 721/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona
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è. 555/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 62/2008 Z. z., zákona è. 434/2008 Z. z., zákona
è. 449/2008 Z. z., zákona è. 137/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 105/2010 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 355/2010
Z. z., zákona è. 543/2010 Z. z., zákona è. 334/2011
Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 547/2011
Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012
Z. z., zákona è. 132/2013 Z. z., zákona è. 352/2013
Z. z. a zákona è. 183/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 94 ods. 14 druhej vete sa slová obsah, rozsah
a truktúru nahrádzajú slovom vzor.
2. Za § 123an sa vkladá § 123ana, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 123ana
Prechodné ustanovenie
úèinné od 1. decembra 2014
Ustanovenie § 123an ods. 2 sa od 1. decembra 2014
nepouije..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2014
okrem prvého bodu, druhého bodu a iesteho bodu
v èl. I, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. marca 2015.

Andrej Kiska v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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302
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 29. októbra 2012 bol
v Uherskom Hraditi podpísaný Protokol o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o právnej pomoci poskytovanej justiènými orgánmi a úprave niektorých právnych vzahov v obèianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Závereèného protokolu (oznámenie è. 193/1993 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením è. 597 z 22. mája 2013.
Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 18. júla 2013.
Ratifikaèné listiny boli vymenené 11. septembra 2014 v Prahe.
Protokol nadobudne platnos 1. decembra 2014 v súlade s èlánkom 21 ods. 2.
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K oznámeniu è. 302/2014 Z. z.

PROTOKOL
o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou
o právnej pomoci poskytovanej justiènými orgánmi a úprave niektorých právnych vzahov
v obèianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Závereèného protokolu

Slovenská republika a Èeská republika (ïalej
zmluvné strany)
vedené spoloènou vô¾ou úèinne èeli novým formám
trestnej èinnosti, a reagova na medzinárodný charakter trestnej èinnosti,
v snahe u¾ahèi poskytovanie právnej pomoci medzi
oboma tátmi a doplni úpravu vzájomných právnych
vzahov v trestných veciach,
zoh¾adòujúc medzinárodné záväzky zmluvných
strán v oblasti medzinárodnej justiènej spolupráce
v trestných veciach,
rozhodnuté zlepi a doplni Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o právnej pomoci poskytovanej justiènými orgánmi a úprave niektorých právnych vzahov v obèianskych a trestných
veciach z 29. októbra 1992 a jej Závereèného protokolu
(ïalej len dvojstranná zmluva),
sa dohodli takto:

pod¾a tvrtej èasti tejto zmluvy v rozsahu, za podmienok a spôsobom ustanoveným v prísluných
mnohostranných dohovoroch, ak nie je na ich doplnenie v prvej a tvrtej èasti tejto zmluvy ustanovené inak.
(2) Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri
uplatòovaní intitútov spolupráce v trestných veciach
uvedených v èasti tyri tejto zmluvy s cie¾om u¾ahèenia
vykonávania a doplnenia vnútrotátnych právnych
predpisov prijatých na úèely vykonávania právne záväzných aktov Európskej únie. Vzájomnú pomoc si
poskytujú v rozsahu, za podmienok a spôsobom ustanoveným v prísluných vnútrotátnych právnych
predpisoch, ak nie je na ich doplnenie v prvej a tvrtej
èasti tejto zmluvy ustanovené inak..
Èlánok 4
Èlánok 28 odsek 9 dvojstrannej zmluvy sa ruí.
Èlánok 5

ÈAS I
Èlánok 1
V èlánku 2 odsek 3 dvojstrannej zmluvy sa slová Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nahrádzajú slovami ministerstvo spravodlivosti a generálna
prokuratúra a Ministerstvo spravodlivosti Èeskej republiky a Generálna prokuratúra Èeskej republiky
sa nahrádzajú slovami Ministerstvo spravodlivosti
a Najvyie tátne zastupite¾stvo.
Èlánok 2
Èlánok 3 dvojstrannej zmluvy znie takto:
iadosti a iné písomnosti zasielané alebo predkladané
pri vykonávaní tejto zmluvy nie je potrebné preklada..
Èlánok 3
Èlánok 27 dvojstrannej zmluvy znie takto:
Èlánok 27
Rozsah úpravy
(1) Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri
uplatòovaní intitútov spolupráce v trestných veciach

Èlánok 29 odsek 2 dvojstrannej zmluvy znie takto:
(2) Justièné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní dohovoru uvedeného v odseku 1 stýkajú priamo
s výnimkou prípadov odovzdávania trestného konania
týkajúceho sa trestných èinov, za ktoré môe by pod¾a
právneho poriadku doadujúcej zmluvnej strany uloený trest odòatia slobody v trvaní viac ako pä rokov.
V týchto prípadoch sa justièné orgány zmluvných
strán stýkajú prostredníctvom ústredných justièných
orgánov..
Èlánok 6
Èlánok 30 dvojstrannej zmluvy znie takto:
Èlánok 30
Vydávanie osôb
(1) Vydávanie osôb na trestné stíhanie alebo na výkon trestu sa medzi zmluvnými stranami uskutoèòuje
v súlade s ich vnútrotátnym právnym poriadkom na
základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
(2) Ak bolo konanie o vydanie osoby zaèaté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými boli zmluvné strany viazané v èase zaèatia konania o vydaní, postupuje
sa pod¾a týchto medzinárodných zmlúv.
(3) Zmluvné strany pri vydávaní osôb na trestné ko-
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nanie alebo výkon trestu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vo vzájomných vzahoch nebudú iada osobitný súhlas s trestným stíhaním, odsúdením
alebo zadraním za úèelom výkonu trestu alebo
ochranného opatrenia vydanej osoby pre skutok, ktorý
bol spáchaný pred jej vydávaním a pre ktorý táto osoba
nebola vydaná. To neplatí, ak ide o vydávanie vlastných obèanov zmluvných strán, alebo ak v konkrétnom prípade vykonávajúci justièný orgán definovaný
v právnom poriadku zmluvnej strany rozhodne inak..
Èlánok 7
Èlánok 31 dvojstrannej zmluvy znie takto:
Èlánok 31
Odovzdávanie odsúdených osôb
(1) tátni obèania jednej zmluvnej strany odsúdení
na trest odòatia slobody na území druhej zmluvnej
strany sa odovzdávajú na výkon trestu odòatia slobody
na územie tej zmluvnej strany, ktorej sú tátnymi obèanmi v súlade so trasburským Dohovorom o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983. Rovnako
sa postupuje v prípade, ak odsúdená osoba nie je tátnym obèanom druhej zmluvnej strany, ale má na jej
území trvalý pobyt.
(2) Pod¾a dohovoru uvedeného v odseku 1 sa obdobne postupuje aj v prípade, keï odsúdená osoba v èase
podania iadosti o odovzdanie na výkon trestu odòatia
slobody sa u nachádza na území doiadanej zmluvnej
strany.
(3) V rozsahu upravenom Dohovorom na vykonanie
Schengenskej dohody zo 14. júna 1985 medzi vládami
tátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom
odstraòovaní kontrol na spoloèných hraniciach z 19.
júna 1990, mono poiada o odovzdanie odsúdenej
osoby na výkon trestu odòatia slobody aj bez jej súhlasu. Rovnako sa postupuje, ak výkon trestu odòatia slobody nemono zabezpeèi iným spôsobom a odsúdená
osoba sa nachádza na území doiadanej zmluvnej strany.
(4) Justièné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní dohovorov uvedených v odseku 1 a 3 stýkajú prostredníctvom ústredných justièných orgánov..
ÈAS II
OSOBITNÉ FORMY SPOLUPRÁCE
Èlánok 8
Výsluch prostredníctvom videokonferencie
Ustanovenia èlánku 9 Druhého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci
v trestných veciach z 8. novembra 2001 a èlánku 10
Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi èlenskými tátmi Európskej únie z 29. mája 2000
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sa pouijú medzi zmluvnými stranami aj na výsluch
obvineného a podozrivého.
Èlánok 9
Cezhranièné sledovanie
(1) Policajti jednej zmluvnej strany sú pri získavaní
dôkazov v trestnej veci vedenej pre úmyselný trestný
èin, ktorý je trestným èinom aj pod¾a vnútrotátneho
právneho poriadku druhej zmluvnej strany, oprávnení
vykonáva sledovanie osoby a vecí na území druhej
zmluvnej strany (ïalej len cezhranièné sledovanie) ak
táto zmluvná strana súhlasila s cezhranièným sledovaním na základe iadosti o vzájomnú pomoc vopred podanej prísluným justièným orgánom. Súhlas môe
by viazaný na podmienky. Na iados sa sledovanie
osoby odovzdá policajtom tej zmluvnej strany, na ktorej území sa sledovanie uskutoèòuje.
(2) iadosti o vzájomnú pomoc pod¾a odseku 1 zasiela prísluný justièný orgán doadujúcej strany:
 v Slovenskej republike Krajskej prokuratúre v Bratislave,
 v Èeskej republike Krajskému tátnemu zastupite¾stvu v Prahe.
Kópia iadosti sa zale ústrednému kontaktnému
miestu doiadanej zmluvnej strany uvedenému v odseku 8.
(3) Ak nemono z dôvodov osobitnej naliehavosti vopred poiada prísluné justièné orgány druhej zmluvnej strany o súhlas s cezhranièným sledovaním, môu
policajti vykonáva cezhranièné sledovanie pri splnení
týchto podmienok:
a) prekroèenie tátnych hraníc musí by bezodkladne
oznámené ústrednému kontaktnému miestu uvedenému v odseku 8 tej zmluvnej strany, na ktorej území sa má cezhranièné sledovanie vykonáva,
b) iadosti pod¾a odseku 1 musia obsahova aj dôvody
prekroèenia tátnych hraníc druhej zmluvnej strany bez predchádzajúceho súhlasu a musia by bezodkladne dodatoène zaslané,
c) na iados prísluného justièného orgánu zmluvnej
strany, na ktorej území sa uskutoèòuje cezhranièné
sledovanie, sa toto sledovanie musí ihneï ukonèi;
rovnako sa postupuje, ak súhlas s cezhranièným
sledovaním nebol poskytnutý do dvanástich (12) hodín od prekroèenia tátnej hranice druhej zmluvnej
strany,
d) ak prísluný justièný orgán doiadanej zmluvnej
strany dodatoène neudelí súhlas s cezhranièným
sledovaním, informácie získané v tejto súvislosti nemono poui v trestnom konaní; záznamy vyhotovené s pouitím technických prostriedkov sledovania sa musia bezodkladne znièi.
(4) Cezhranièné sledovanie pod¾a odsekov 1 a 3 mono vykonáva pozemnou, vzdunou a vodnou cestou
bez priestorového obmedzenia.
(5) Cezhranièné sledovanie pod¾a odsekov 1 a 3 je
prípustné výluène za nasledujúcich veobecných pod-
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mienok, prièom policajti vykonávajúci cezhranièné sledovanie:
a) sú viazaní ustanoveniami tohto protokolu a vnútrotátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, na
ktorej území vykonávajú cezhranièné sledovanie;
pritom sú povinní postupova pod¾a pokynov policajta pod¾a odseku 10 tej zmluvnej strany, na ktorej
území sa vykonáva cezhranièné sledovanie,
b) musia by schopní kedyko¾vek preukáza svoju príslunos k orgánu pod¾a odseku 10 a okrem prípadov uvedených v odseku 3 musia ma pri sebe doklad o udelení súhlasu s cezhranièným sledovaním,
c) nesmú vstupova do obydlí a priestorov neprístupných pre verejnos,
d) nie sú oprávnení obmedzi osobnú slobodu sledovanej osoby,
e) môu ma pri sebe sluobnú zbraò a ostatné donucovacie prostriedky pod¾a vnútrotátnych právnych
predpisov okrem prípadu, ak prísluné orgány
zmluvnej strany, na ktorej území sa cezhranièné
sledovanie vykonáva, rozhodnú inak; sluobnú
zbraò môu poui iba v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze a ostatné donucovacie prostriedky
iba v súlade s vnútrotátnymi právnymi predpismi
zmluvnej strany, na ktorej území vykonávajú cezhranièné sledovanie,
f) môu pouíva sluobné prostriedky spojenia v súlade s vnútrotátnym právnym poriadkom zmluvnej
strany, na ktorej území sa cezhranièné sledovanie
vykonáva,
g) môu poui motorové vozidlo, plavidlo alebo letecký
prostriedok,
h) môu poui potrebné technické prostriedky sledovania, ak ich pouitie umoòuje vnútrotátny právny poriadok zmluvnej strany, na ktorej území sa cezhranièné sledovanie vykonáva; druhy a spôsob
pouitia týchto prostriedkov sa uvedú v iadosti
pod¾a odseku 1,
(i) sú povinní poda správu o vykonanom cezhraniènom sledovaní ústrednému kontaktnému miestu
zmluvnej strany, na ktorej území sa cezhranièné
sledovanie vykonávalo.
(6) Skutoènú totonos policajta vykonávajúceho
cezhranièné sledovanie nemono odhali ani inak prezradi, a to ani v konaní pred súdom, bez predchádzajúceho súhlasu prísluného ústredného kontaktného
miesta uvedeného v odseku 8.
(7) Záznamy z cezhranièného sledovania vykonaného na území doiadanej zmluvnej strany môu by pouité ako dôkaz v inej trestnej veci na území doadujúcej
zmluvnej strany iba so súhlasom prísluného justièného orgánu doiadanej zmluvnej strany uvedeného v odseku 2.
(8) Ústrednými kontaktnými miestami sú:
 v Slovenskej republike Prezídium Policajného zboru,
 v Èeskej republike Policajné prezídium Èeskej republiky.
(9) Pokia¾ sa cezhranièné sledovanie pre úèely uve-
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dené v odseku 1 vykonáva výhradne za vyuitia technických prostriedkov sledovania bez potreby pomoci
druhej zmluvnej strany, nie je potrebný jej predchádzajúci súhlas. Na vyuitie výsledku takéhoto cezhranièného sledovania, ktoré bolo vykonávané bez predchádzajúceho súhlasu je potrebný súhlas orgánu
uvedeného v odseku 2 zmluvnej strany, na ktorej území bolo takéto cezhranièné sledovanie vykonávané.
iados o súhlas s vyuitím výsledkov takéhoto cezhranièného sledovania zale prísluný justièný orgán doadujúcej zmluvnej strany bezodkladne orgánu doiadanej zmluvnej strany uvedenému v odseku 2 a jej
kópiu ústrednému kontaktnému miestu tejto zmluvnej
strany uvedenému v odseku 8. Ak súhlas nie je udelený, nesmú by materiály získané takýmto cezhranièným sledovaním pouité v trestnom konaní; záznamy
vyhotovené s pouitím technických prostriedkov sledovania sa musia bezodkladne znièi.
(10) Na úèely vykonávania tohto èlánku sa policajtmi
rozumejú:
 v Slovenskej republike prísluníci Policajného zboru,
 v Èeskej republike prísluníci Polície Èeskej republiky a prísluníci poverených colných orgánov.
Èlánok 10
Kontrolovaná dodávka
(1) Na základe iadosti o vzájomnú pomoc prísluných justièných orgánov jednej zmluvnej strany pri
získavaní dôkazov v trestnej veci môe doiadaná
zmluvná strana povoli na svojom území sledovanie
kontrolovanej dodávky v súlade so svojím vnútrotátnym právnym poriadkom.
(2) iadosti o vzájomnú pomoc pod¾a odseku 1 zasiela prísluný justièný orgán doadujúcej strany:
 v Slovenskej republike Krajskej prokuratúre v Bratislave,
 v Èeskej republike Krajskému tátnemu zastupite¾stvu v Prahe.
Kópia iadosti sa zale ústrednému kontaktnému
miestu doiadanej zmluvnej strany uvedenému v èlánku 9 odsek 8.
(3) Prísluné orgány doiadanej zmluvnej strany prevezmú sledovanie kontrolovanej dodávky pri prekroèení tátnej hranice alebo na mieste odovzdania dohodnutom medzi príslunými orgánmi, aby sa zabránilo
prerueniu sledovania. Kontrolovaná dodávka sa vykonáva spôsobom umoòujúcim zadranie tejto dodávky. Prísluné orgány doadujúcej zmluvnej strany
môu po prevzatí sledovania kontrolovanú dodávku
ïalej sprevádza so súhlasom prísluných orgánov
zmluvnej strany, na ktorej území sa kontrolovaná dodávka vykonáva, spoloène s jej príslunými orgánmi.
Pritom sú povinné postupova pod¾a ustanovení tohto
èlánku, vnútrotátnych právnych predpisov doiadanej zmluvnej strany a pokynov zástupcu prísluného
orgánu doiadanej zmluvnej strany.
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(4) Kontrolovanú dodávku na území doiadanej
zmluvnej strany riadia jej prísluné orgány, ktoré informujú doadujúcu zmluvnú stranu o osobe vykonávajúcej jej riadenie.
(5) Vo výnimoèných prípadoch mono kontrolovanú
dodávku zaisti. Ak bola kontrolovaná dodávka zaistená na území doiadanej zmluvnej strany, môe sa odovzda na základe písomnej iadosti o vzájomnú pomoc
doadujúcej zmluvnej strane. Ak je to nutné, môu prísluné orgány doadujúcej zmluvnej strany na území
doiadanej zmluvnej strany obmedzi osobnú slobodu
osoby, ktorá kontrolovanú dodávku sprevádza, a do
zákroku policajných orgánov doiadanej zmluvnej
strany.
(6) Ak z dôvodu osobitnej naliehavosti nemono
poda iados pod¾a odseku 1 pred prekroèením tátnej
hranice, prísluné orgány môu prevzia sledovanie
kontrolovanej dodávky aj bez predchádzajúcej iadosti
o právnu pomoc. iados pod¾a odseku 1 musí obsahova aj dôvody prekroèenia tátnych hraníc druhej
zmluvnej strany bez vopred udeleného povolenia a musí by bezodkladne dodatoène zaslaná justiènému orgánu druhej zmluvnej strany uvedenému v odseku 2.
Ak prísluný justièný orgán doiadanej zmluvnej strany dodatoène nepovolí sledovanie kontrolovanej dodávky, táto musí by ihneï zadraná a informácie v tejto súvislosti získané nie je moné poui ako dôkaz
v trestnom konaní na území doadujúcej zmluvnej
strany.
(7) Pri sledovaní kontrolovanej dodávky sa na prísluné orgány doadujúcej zmluvnej strany primerane
pouijú ustanovenia èlánku 9 odsek 5, okrem písm. d).
(8) Ustanovenia tohto èlánku sa primerane pouijú
aj vo vzahu k iadosti zmluvnej strany o vzájomnú pomoc týkajúcu sa prevzatia sledovania kontrolovanej
dodávky z tretieho tátu alebo odovzdania jej sledovania do tretieho tátu. V iadosti pod¾a odseku 1 doadujúca zmluvná strana uvedie, e poiadala o súhlas
s takýmto postupom dotknutý tretí tát. O udelení súhlasu bezodkladne informuje doiadanú zmluvnú stranu.
(9) Na úèely vykonávania tohto èlánku sa príslunými orgánmi rozumejú:
 v Slovenskej republike prísluníci Policajného zboru
v súèinnosti s orgánmi colnej správy,
 v Èeskej republike policajné orgány a poverené colné
orgány.
Èlánok 11
Pouitie agenta
(1) Pri získavaní dôkazov v trestnej veci môe zmluvná strana za podmienok ustanovených svojím právnym poriadkom na základe vopred podanej iadosti
justièného orgánu o vzájomnú pomoc súhlasi s pouitím policajta druhej zmluvnej strany v postavení agenta. Skutoèná totonos agenta sa v iadosti neuvádza.
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(2) iadosti o vzájomnú pomoc pod¾a odseku 1 adresuje prísluný orgán doadujúcej zmluvnej strany:
 v Slovenskej republike Krajskej prokuratúre v Bratislave,
 v Èeskej republike Vrchnému tátnemu zastupite¾stvu v Prahe.
Tento doiadaný justièný orgán informuje o podanej
iadosti ústredné kontaktné miesto uvedené v èlánku 9
odsek 8.
(3) Riadenie agenta prislúcha policajtovi doiadanej
zmluvnej strany. Pouitie agenta bude ukonèené na základe oznámenia ktorejko¾vek zmluvnej strany.
(4) Doiadaná zmluvná strana poskytne agentovi
nutnú personálnu, logistickú a technickú podporu
a urobí vetky potrebné opatrenia, aby agenta chránila
poèas pouitia na svojom území.
(5) Ak nemôe by z dôvodu osobitnej naliehavosti
podaná iados pod¾a odseku 1 pred prekroèením tátnej hranice a ak existuje závané nebezpeèenstvo, e
bez pouitia agenta na území druhej zmluvnej strany
by bola odhalená totonos alebo pouitá legenda tohto
agenta, je jeho pouitie na území druhej zmluvnej strany výnimoène prípustné bez predchádzajúceho súhlasu prísluného justièného orgánu doiadanej zmluvnej
strany. Prekroèenie tátnej hranice agentom je potrebné bezodkladne oznámi ústrednému kontaktnému
miestu druhej zmluvnej strany uvedenému v èlánku 9
odsek 8 . iados o vzájomnú pomoc, v ktorej sú uvedené aj dôvody pre pouitie agenta bez predchádzajúceho
súhlasu doiadanej zmluvnej strany, je potrebné bezodkladne poda dodatoène. Ak prísluný justièný orgán doiadanej zmluvnej strany dodatoène neudelí súhlas s pouitím agenta, informácie získané v tejto
súvislosti nie je moné poui ako dôkaz v trestnom konaní vedenom na území doadujúcej zmluvnej strany.
(6) Odseky 1 a 4 platia obdobne v prípadoch, kedy
zmluvná strana poiada o pouitie policajta druhej
zmluvnej strany na svojom území. V takýchto prípadoch, ak nie je dohodnuté inak, hradí náklady pouitia
tohto agenta doadujúca zmluvná strana.
(7) Zmluvné strany urobia vetko pre utajenie totonosti a zaistenie bezpeènosti agenta aj po ukonèení
jeho pouitia. Skutoènú totonos policajta pôsobiaceho ako agent nie je moné odhali ani inak prezradi,
a to ani v konaní pred súdom, bez predchádzajúceho
súhlasu prísluného ústredného kontaktného miesta
uvedeného v èlánku 9 odsek 8.
(8) Pokia¾ bol udelený súhlas s pouitím agenta, nie
je nutné podáva osobitnú iados o súhlas s vykonaním predstieraného prevodu alebo cezhranièného sledovania, ktoré má vykona tento agent.
Èlánok 12
Predstieraný prevod
(1) Pri získavaní dôkazov v trestnej veci môe zmluvná strana za podmienok ustanovených jej vnútrotát-
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nym právnym poriadkom na základe vopred podanej
iadosti justièného orgánu o vzájomnú pomoc povoli
na svojom území predstieraný prevod.

Spoloèné ustanovenia

(2) Na vykonanie predstieraného prevodu policajtom
jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa primerane pouije èlánok 11 odseky 1 a 7.

Utajované skutoènosti

Èlánok 13
Spoloèné vyetrovacie tímy
(1) Na spoluprácu formou spoloèných vyetrovacích
tímov sa pouije èlánok 13 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi èlenskými tátmi Európskej únie z 29. mája 2000.
(2) K uzavretiu písomnej dohody o vzniku spoloèného vyetrovacieho tímu sú prísluné:
 za Slovenskú republiku generálna prokuratúra,
 za Èeskú republiku Najvyie tátne zastupite¾stvo.
(3) Vedúcim spoloèného vyetrovacieho tímu je vdy
zástupca justièného orgánu zmluvnej strany, na ktorej
území tím pôsobí.
(4) Ustanovenie èlánku 13 odsek 10 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi èlenskými
tátmi Európskej únie z 29. mája 2000 sa vzahuje taktie na pouitie dôkazov.
Èlánok 14
Policajti jednej zmluvnej strany majú na území druhej zmluvnej strany pri plnení úloh pod¾a tejto zmluvy
rovnaké postavenie ako policajti druhej zmluvnej strany.
Èlánok 15

Èlánok 17

Prísluné orgány zmluvných strán sú oprávnené
odovzdáva si utajované informácie do stupòa dôverné vrátane priamo. Utajované informácie mono priamo odovzdáva kuriérom alebo elektronickou cestou
s vyuitím certifikovaných elektronických prostriedkov v súlade s podmienkami administratívnej a personálnej bezpeènosti ustanovenými vnútrotátnym právnym poriadkom. Inak sa postupuje v súlade s platnými
zmluvami, uzavretými medzi Slovenskou republikou
a Èeskou republikou o vzájomnej ochrane utajovaných
skutoèností.
Èlánok 18
Náklady
(1) Pokia¾ sa v konkrétnom prípade zmluvné strany
nedohodnú inak, nebudú navzájom poadova náhradu nákladov vzniknutých v rámci spolupráce pod¾a
tvrtej èasti dvojstrannej zmluvy a tohto protokolu, okrem:
a) znaleèného,
b) prípadu uvedeného v èlánku 11 odsek 6,
c) nákladov prevádzkovate¾ov telekomunikaèných sietí alebo poskytovate¾ov sluieb vynaloených na odpoèúvanie telekomunikaènej prevádzky,
d) vysokých alebo mimoriadnych výdavkov.
(2) Zmluvné strany budú vzájomne konzultova za
úèelom predbeného vyèíslenia výdavkov, ktoré by
mohli by predmetom nárokov pod¾a odseku 1 písm. c )
a písm. d), a urèenia rozsahu a podmienok ich náhrady.

Trestnoprávna a obèianskoprávna zodpovednos
prísluných orgánov

ÈAS III

Na trestnoprávnu a obèianskoprávnu zodpovednos
prísluných orgánov jednej zmluvnej strany pri plnení
úloh pod¾a tejto zmluvy na území druhej zmluvnej strany sa pouijú èlánky 15 a 16 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi èlenskými tátmi Európskej únie z 29. mája 2000.

Vzájomné konzultácie

Èlánok 19

(1) Ústredné justièné orgány budú vo vzájomne dohodnutých termínoch konzultova monosti èo najúèinnejieho vykonávania tejto zmluvy.

Èlánok 16

(2) Zmluvné strany pri vykonávaní tejto zmluvy postupujú tak, aby predchádzali vzniku prípadných sporov.

Doh¾ad nad podmieneène odsúdenými
alebo podmieneène prepustenými páchate¾mi

Èlánok 20

Odovzdanie doh¾adu nad podmieneène odsúdenými
a podmieneène prepustenými páchate¾mi sa medzi
zmluvnými stranami uskutoèòuje v súlade s podmienkami Európskeho dohovoru o doh¾ade nad podmieneène odsúdenými alebo podmieneène prepustenými páchate¾mi z 30. novembra 1964.

Zmeny orgánov
Zmluvné strany si prostredníctvom ministerstiev
spravodlivosti vzájomne oznámia zmeny v oznaèení
a príslunosti orgánov uvedených v èlánku 9 odsek 2, 8
a 10, èlánku 10 odsek 2 a 9, èlánku 11 odsek 2, a èlánku 13 odsek 2 tohto protokolu.
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Èlánok 21
Nadobudnutie platnosti
(1) Tento protokol podlieha ratifikácii. Ratifikaèné
listiny budú vymenené v Prahe.
(2) Tento protokol nadobudne platnos prvým dòom
tretieho mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikaèných listín.
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da diplomatickou cestou. Protokol stráca platnos po
uplynutí 12 mesiacov odo dòa doruèenia výpovede
druhej zmluvnej strane.
(4) Dòom ukonèenia platnosti dvojstrannej zmluvy
skonèí platnos tohto protokolu.

(3) Tento protokol sa uzatvára na neurèitú dobu.
Kadá zmluvná strana ho vak môe písomne vypove-

Dané v Uherském Hraditi dòa 29. októbra 2012
v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé v jazyku slovenskom a èeskom, prièom obe znenia majú rovnakú
platnos.

Za Slovenskú republiku:

Za Èeskú republiku:

Tomá Borec v. r.

Pavel Blaek v. r.
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