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444
ZÁKON
z 21. decembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákona:
Èl. I
Zákon è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona
è. 218/2007 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 497/2008 Z. z., zákona è. 498/2008 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 257/2009 Z. z., zákona
è. 317/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 576/2009 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona
è. 547/2010 Z. z., zákona è. 33/2011 Z. z., zákona
è. 262/2011 Z. z., zákona è. 313/2011 Z. z., zákona
è. 246/2012 Z. z., zákona è. 334/2012 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 428/2012
Z. z., zákona è. 204/2013 Z. z, zákona è. 1/2014 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 260/2014 Z. z., zákona è. 73/2015 Z. z., zákona
è. 78/2015 Z. z., zákona è. 87/2015 Z. z., zákona
è. 174/2015 Z. z., zákona è. 397/2015 Z. z., zákona
è. 398/2015 Z. z. a zákona è. 440/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 140a sa vkladá § 140b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 140b
Trestné èiny terorizmu
Trestné èiny terorizmu sú trestný èin zaloenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny pod¾a
§ 297, trestný èin terorizmu a niektorých foriem úèasti
na terorizme pod¾a § 419, zloèin spáchaný èlenom teroristickej skupiny a zloèin spáchaný z osobitného motívu pod¾a § 140 písm. e)..
2. V § 297 sa slovo osem nahrádza slovom desa.
Èl. II
Zákon è. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona è. 650/2005 Z. z., zákona è. 692/2006 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 61/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 498/2008 Z. z., zákona è. 5/2009 Z. z., zákona
è. 59/2009 Z. z., zákona è. 70/2009 Z. z., zákona
è. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 576/2009 Z. z., zákona è. 93/2010 Z. z., zákona è. 224/2010 Z. z., zákona

è. 346/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona
è. 220/2011 Z. z., zákona è. 262/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 236/2012 Z. z., zákona
è. 334/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 204/2013 Z. z., zákona è. 305/2013 Z. z., zákona
è. 1/2014 Z. z., zákona è. 195/2014 Z. z., zákona
è. 307/2014 Z. z., zákona è. 353/2014 Z. z., zákona
è. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 139/2015 Z. z., zákona è. 174/2015 Z. z., zákona è. 397/2015 Z. z., zákona è. 398/2015 Z. z., zákona è. 401/2015 Z. z. a zákona è. 440/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 10 ods. 18 sa na konci vkladá èiarka a slová:
ak tento zákon ïalej neustanovuje inak.
2. § 10 ods. 20 sa za slovo korupcie vkladajú slová
alebo trestných èinov terorizmu.
3. V § 14 písm. d) sa slová b), c), e), f), g), h), k) alebo
l) nahrádzajú slovami b), c), e), f), g), h), i), l) alebo m).
4. V § 14 písmená j) a k) znejú:
j) trestný èin zaloenia, zosnovania a podporovania
zloèineckej skupiny a obzvlá závané zloèiny spáchané zloèineckou skupinou,
k) trestné èiny terorizmu,.
5. V § 14 písm. n) sa slová a) a k) alebo l) nahrádzajú slovami a) a l) alebo m).
6. V § 71 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Obvinený môe by vzatý do väzby aj vtedy, ak je
trestne stíhaný pre trestné èiny terorizmu, ak doteraz
zistené skutoènosti nasvedèujú tomu, e skutok, pre
ktorý bolo zaèaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má
znaky trestného èinu a sú dôvody na podozrenie, e
tento skutok spáchal obvinený..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
7. V § 71 ods. 3 písm. d) sa vypúa slovo alebo.
8. V § 71 ods. 3 písm. e) sa bodka na konci nahrádza
èiarkou a pripája sa slovo alebo.
9. V § 71 sa odsek 3 sa dopåòa písmenom f), ktoré
znie:
f) ide o väzbu pod¾a odseku 2..
10. V § 76a sa za slová na doivotie vkladajú slová
alebo pre trestné èiny terorizmu.
11. § 78 znie:
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§ 78
Pre trvanie väzby z dôvodov pod¾a § 71 ods. 3 sa pouije § 76 ods. 1 a 5 a ods. 8 a 10. Doba trvania väzby
z dôvodov pod¾a § 71 ods. 3 spolu s u vykonanou väzbou pod¾a § 71 ods. 1 alebo 2 môe v prípravnom konaní presiahnu lehoty uvedené v § 76 ods. 7 len v rozsahu novej základnej sedemmesaènej lehoty väzby
z dôvodov pod¾a § 71 ods. 3; celková doba trvania väzby
z dôvodov pod¾a § 71 ods. 3 spolu s u vykonanou väzbou pod¾a § 71 ods. 1 alebo 2 nesmie presiahnu lehoty
uvedené v § 76 ods. 6, okrem predåenia pod¾a § 76a..
12. V § 80 ods. 2 sa slová § 71 ods. 2 nahrádzajú slovami § 71 ods. 3 a za tretiu vetu sa vkladá nová tvrtá
veta, ktorá znie: Ak je obvinený stíhaný pre trestné
èiny terorizmu, mono záruku alebo s¾ub prija alebo
uloi doh¾ad, len ak to odôvodòujú výnimoèné okolnosti prípadu..
13. V § 81 ods. 1 sa slová § 71 ods. 2 nahrádzajú slovami § 71 ods. 3 a za druhú vetu sa vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Ak je obvinený stíhaný pre trestné
èiny terorizmu, mono peòanú záruku prija, len ak to
odôvodòujú výnimoèné okolnosti prípadu..
14. V § 85 ods. 1 sa za slová § 71 ods. 1 vkladajú slová alebo 2.
15. V § 85 ods. 4 tvrtej vete sa za slová 48 hodín
vkladajú slová a pri trestných èinoch terorizmu do 96
hodín.
16. V § 86 ods. 1 tvrtej vete sa za slová 48 hodín
vkladajú slová a pri trestných èinoch terorizmu do 96
hodín.
17. V § 125 ods. 3 sa slovo a za slovami chráneného svedka nahrádza èiarkou a za slovo utajená sa
vkladajú slová a svedka v trestnom konaní vedenom
pre trestné èiny terorizmu.
18. V § 134 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo pri výsluchu svedka v trestnom konaní o trestných èinoch terorizmu..
19. § 135 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak je ako svedok v trestnom konaní vedenom pre
trestné èiny terorizmu vypoèúvaná osoba, ktorá vo svojej výpovedi uviedla podstatné skutoènosti pre objasnenie skutku alebo zistenie jeho páchate¾a a hrozí nebezpeèenstvo, e v ïalom priebehu trestného stíhania
bude opakovanie jej výsluchu zmarené alebo podstatne
saené, povauje sa jej výsluch za neopakovate¾ný
úkon; ustanovenie odseku 3 o spôsobe vedenia výsluchu svedka sa pouije primerane..
20. V § 205 ods. 1 a v § 228 ods. 3 sa vypúajú slová
trestného èinu zaloenia, zosnovania a podporovania
teroristickej skupiny, èiarka za slovami organizovanou skupinou sa nahrádza slovom alebo, slová alebo teroristickou skupinou sa vypúajú a za slová
úkladnej vrady sa vkladajú slová alebo trestných èinov terorizmu.
21 . V § 215 ods. 3 a v § 218 ods. 1 sa vypúajú slová
trestného èinu zaloenia, zosnovania a podporovania
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teroristickej skupiny, èiarka za slovami organizovanou skupinou sa nahrádza slovom alebo a slová
teroristickou skupinou sa nahrádzajú slovami trestných èinov terorizmu.
22. V § 504 ods. 3 sa za slová 48 hodín vkladajú slová a pri trestných èinoch terorizmu do 96 hodín.
23. § 567l sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Konanie zaèaté pred 1. januárom 2016 na súde
príslunom pod¾a § 16 ods. 1 písm. b) v znení úèinnom
do 31. decembra 2015 sa dokonèí pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2015..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 72/1995 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1999 Z. z., zákona è. 328/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 178/2004 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 192/2011 Z. z. a zákona
è. 58/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 sa na konci pripája táto veta: Informaèná sluba je veobecnou bezpeènostnou a spravodajskou slubou Slovenskej republiky..
2. V § 1 odsek 4 znie:
(4) Základné práva a slobody mono èinnosou informaènej sluby obmedzi len v rozsahu a spôsobom
ustanoveným zákonom, ak je to v demokratickej spoloènosti nevyhnutné na zabezpeèenie bezpeènosti tátu, ochrany vnútorného poriadku alebo na ochranu
práv a slobôd iných..
3. V § 2 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová a terorizme.
4. V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a h), ktoré znejú:
e) terorizme, vrátane informácií o úèasti na terorizme,
jeho financovaní alebo podporovaní,
f) politickom a náboenskom extrémizme, extrémizme
prejavujúcom sa násilným spôsobom a kodlivom
sektárskom zoskupení,
g) aktivitách a ohrozeniach v kybernetickom priestore,
ak ohrozujú bezpeènos tátu,
h) nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácii
osôb,.
Doterajie písmená e) a f) sa oznaèujú ako písmená i)
a j).
5. § 2 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ak o to informaèná sluba poiada, sú tátne orgány a intitúcie, ktorým informaèná sluba poskytla
informácie pod¾a odsekov 5 a 6, okrem orgánov èinných
v trestnom konaní, povinné zasla informaènej slube
písomné vyjadrenie k spôsobu vyuitia poskytnutej
informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej èinnosti, najmä èi sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po
vyhodnotení poskytnutej informácie; vyjadrenie o spô-
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sobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný
zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu èinnos Policajného zboru..
6. V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo dokumenty
vkladajú slová a legenda.
7. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) zámena veci,
e) predstieraný prevod veci..
8. V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 12,
ktoré znejú:
(7) Ak je na úèely získania informácie alebo zabránenia vzniku závanej ujmy na bezpeènosti tátu, hospodárskych záujmoch tátu alebo ochrane utajovaných
skutoèností nevyhnutné zameni vec za inú vec, zámenu veci mono vykona na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu sudcu súdu prísluného pod¾a
osobitného predpisu;1da) zámenou veci nesmie vzniknú na týchto záujmoch väèia ujma ako tá, ktorá by
hrozila pouitím zamieòanej veci.
(8) Ak je na úèely získania informácie alebo zabránenia vzniku závanej ujmy na bezpeènosti tátu, hospodárskych záujmoch tátu alebo ochrane utajovaných
skutoèností potrebné vykona predstieraný prevod
veci, mono predstieraný prevod veci vykona na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu
prísluného pod¾a osobitného predpisu.1da) Predstieraným prevodom veci je predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na dranie ktorej sa vyaduje osobitné povolenie alebo dranie ktorej je
zakázané.
(9) Legendou na úèely tohto zákona je súhrn nepravdivých údajov alebo súhrn nepravdivých údajov a pravdivých údajov o prísluníkovi alebo o osobe konajúcej
v prospech informaènej sluby, najmä o jej totonosti,
osobnom stave, vzdelaní, zamestnaní a o mieste jej trvalého pobytu alebo súhrn nepravdivých údajov
o spravodajskom krycom subjekte alebo o majetku tátu, ktorý je v uívaní informaènej sluby a údajov o jeho
skutoènom úèele.
(10) Pouívanie legendy nemá vplyv na skutoèné
právne postavenie alebo na právne vzahy prísluníka,
osoby konajúcej v prospech informaènej sluby, spravodajského krycieho subjektu alebo majetku tátu,
ktorý je v uívaní informaènej sluby.
(11) Okrem plnenia úloh pod¾a tohto zákona je informaèná sluba oprávnená pouíva legendu aj v právnych vzahoch a v konaniach a pri rozhodovaní vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti informaènej sluby
pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu.1db)
(12) Prísluník alebo osoba konajúca v prospech informaènej sluby je na úèely vytvorenia a zachovania
legendy oprávnená zriaïova a prevádzkova spravodajský krycí subjekt alebo jeho èinnos v rozsahu
a spôsobom, ktorý urèí riadite¾..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 13.
Poznámky pod èiarou k odkazom 1da a 1db znejú:

1da) § 4a zákona è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pouitím informaèno-technických prostriedkov
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane
pred odpoèúvaním) v znení neskorích predpisov.
1db
) Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej
a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície
v znení neskorích predpisov..

9. V § 13 ods. 1 sa za slovo získané vkladajú slová
pouitím osobitného spôsobu nakladania s majetkom
tátu pod¾a § 12 alebo.
10. V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Orgány verejnej moci sú povinné iadosti informaènej sluby o sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov zo svojich informaèných systémov
vyhovie..
11. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
§ 16a
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje webové sídlo alebo poskytuje doménové
meno, je povinná na základe príkazu súdu vydaného
na základe iadosti informaènej sluby pod¾a odseku 3
zamedzi prevádzku webového sídla alebo prístup na
doménové meno, ak prevádzkou takéhoto webového
sídla alebo doménového mena dochádza k íreniu mylienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus,
politický alebo náboenský extrémizmus, extrémizmus
prejavujúci sa násilným spôsobom alebo kodlivé sektárske zoskupenia.
(2) Na vydanie príkazu pod¾a odseku 1 je prísluný
sudca súdu prísluného pod¾a osobitného predpisu.1da)
(3) iados o vydanie príkazu pod¾a odseku 1 musí
obsahova
a) oznaèenie osoby, ktorá je povinná zamedzi prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové
meno,
b) údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene,
prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má by
zamedzený,
c) údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,
d) odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.
(4) Príkaz pod¾a odseku 1 musí by vydaný v písomnej
forme a musí obsahova
a) oznaèenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b) oznaèenie osoby, ktorá je povinná zamedzi prevádzku webového sídla alebo prístup na doménové
meno,
c) údaje o webovom sídle alebo o doménovom mene,
prevádzka ktorého alebo prístup ku ktorému má by
zamedzený,
d) údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno,
e) odôvodnenie potreby zamedzenia prevádzky webového sídla alebo prístupu na doménové meno.
(5) Informaèná sluba doruèí príkaz pod¾a odseku 1
osobe pod¾a odseku 4 písm. b) do vlastných rúk a preukázate¾ne ju oboznámi s neutajovanou èasou obsahu
tohto príkazu v rozsahu pod¾a odseku 4 písm. a) a e).
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(6) Proti príkazu pod¾a odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok..
12. V § 17 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Ten
kto vykonáva monitorovanie priestoru prístupného verejnosti, je povinný na základe písomnej iadosti poskytnú informaènej slube videozáznam alebo audiozáznam vyhotovený pri takomto monitorovaní, ak je
tento záznam potrebný na úèel ochrany bezpeènosti
tátu..
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 251/1994 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z., zákona è. 353/1997 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 73/1998 Z. z., zákona
è. 256/1998 Z. z., zákona è. 116/2000 Z. z., zákona
è. 323/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 48/2002 Z. z., zákona
è. 182/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 155/2003 Z. z., zákona è. 166/2003 Z. z., zákona
è. 458/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 255/2006 Z. z., zákona
è. 25/2007 Z. z., zákona è. 247/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 290/2009 Z. z., zákona è. 291/2009 Z. z.,
zákona è. 495/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona è. 192/2011 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z., zákona
è. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 139/2015 Z. z. a zákona è. 397/2015 Z. z.
sa mení a dopåòa takto:
1. V § 19 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno
g), ktoré znie:
g) pred zistením jej totonosti pod¾a § 18, ak sa nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický útok,
alebo na mieste, kde dolo k teroristickému útoku,.
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losti s dopravným prostriedkom bol spáchaný
trestný èin,
b) pri pátraní po h¾adanej alebo nezvestnej osobe,
zbraniach, strelive, výbuninách, omamných latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko
rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej èinnosti alebo súvisiacich s trestnou èinnosou,
c) pri odha¾ovaní neoprávneného prechodu tátnej
hranice alebo neoprávneného pobytu..
4. Nadpis § 24 znie:
Oprávnenie pri zaisovaní bezpeènosti
civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy.
5. V § 24 odsek 1 znie:
(1) Pri zaisovaní bezpeènosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy pred teroristickými útokmi je policajt oprávnený vykona prehliadku lietadla
a prostriedku inej hromadnej dopravy, ako aj prehliadku osôb, batoiny, nákladu a iných predmetov, aby zistil, èi osoby neprepravujú vec, ktorá by mohla by pouitá na teroristický útok, alebo èi sa takáto vec
nenachádza v lietadle alebo v prostriedku inej hromadnej dopravy..
6. V § 27 sa vypúajú slová iných osôb.
7. § 28 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 má policajt
aj vtedy, ak na verejne prístupnom mieste hrozí teroristický útok alebo ak dolo k teroristickému útoku..
8. V § 58 sa vypúajú slová v uzavretom priestore.
9. V § 61 ods. 2 sa slová strelná a nahrádzajú slovami strelná zbraò vrátane doplnkov zbrane a streliva,.
10. V § 61a sa vypúa odsek 1.
3.

Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 1 a

11. V § 61a ods. 2 úvodnej vete sa vypúajú slová
pod¾a odseku 1.
12. V § 62 ods. 1 sa vypúajú písmená c) a e).

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

Doterajie písmená f) a g) sa oznaèujú ako písmená
c) a d).

2. V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: a ak ide o zaistenie osoby
pod¾a odseku 1 písm. f) v súvislosti s trestnými èinmi
terorizmu alebo o zaistenie osoby pod¾a odseku 1 písm.
g), nesmie zaistenie osoby trva viac ako 48 hodín od
obmedzenia osobnej slobody..

13. V § 62 ods. 2 sa na zaèiatok vkladá nová prvá
veta, ktorá znie: Policajt je oprávnený poui peciálne
donucovacie prostriedky a peciálne zbrane..

3. V § 23 odsek 2 znie:
(2) Policajt je oprávnený vykona prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batoiny a nákladu, ktoré sa
v òom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla
prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením urèeným na kontrolu identifikaèných údajov vozidla,
a) ak je podozrenie, e pouívaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvis-

14. V § 67 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo ním poverená osoba.
15. Doterají text § 68a sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak je to nutné v záujme osobnej bezpeènosti policajtov urèených útvarov Policajného zboru a osôb im
blízkych, policajti sú oprávnení poui pri sluobnej
èinnosti ochranné kukly. O pouití ochranných kukiel
rozhoduje velite¾..
16. V § 69 odsek 11 znie:
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(11) Policajný zbor spracúva v osobitnom informaènom systéme a v automatizovanej databáze Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (ïalej len Interpol) informácie a osobné údaje zhromadené pri
plnení úloh Policajného zboru spolu s informáciami
a osobnými údajmi zhromadenými orgánmi èlenských
tátov Interpolu; výmenu informácií a osobných údajov
zabezpeèuje prostredníctvom Národnej ústredne Interpol..
17. V § 69 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12
a 13, ktoré znejú:
(12) Informácie a osobné údaje zo Schengenského
informaèného systému v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu18aa) a informácie a osobné údaje z osobitného
informaèného systému a automatizovanej databázy Interpolu sa poskytujú
a) ministerstvu,
b) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
c) Ministerstvu zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky,
d) súdu,
e) prokuratúre,
f) finanènej správe.
(13) Informácie a osobné údaje zo Schengenského informaèného systému v rozsahu pod¾a osobitného
predpisu18aa) Policajný zbor poskytuje Slovenskej informaènej slube a Vojenskému spravodajstvu, ak je to
nevyhnutné na plnenie ich úloh na úseku boja proti
èinnosti súvisiacej s terorizmom alebo s iným ohrozením bezpeènosti tátu..
Doterajie odseky 12 a 14 sa oznaèujú ako odseky
14 a 16.
18. V § 69d ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Aj
bez písomnej iadosti mono poskytova a sprístupòova osobné údaje Interpolu pri predchádzaní, odha¾ovaní a vyetrovaní trestných èinov, zisovaní páchate¾ov trestných èinov, vyetrovaní trestných èinov alebo
pri zabezpeèovaní verejného poriadku..
19. V § 70 ods. 1 sa za slová profesionálnych vojakov vkladá èiarka a slovo colníkov.
20. V § 70 ods. 2 sa za slovo sluby vkladá èiarka
a slovo colníkov a za slová § 23, sa vkladajú slová
§ 24,.
21. V § 71 sa za slovo sluby vkladá èiarka a slovo
colníci.
22. V § 76 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po h¾adanej osobe a nezvestnej osobe zisova prevádzkové a lokalizaèné údaje týkajúce sa h¾adanej osoby alebo nezvestnej osoby, a to aj prostredníctvom dia¾kového,
nepretritého a priameho prístupu do informaèného
systému právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikaèné siete alebo poskytujú elektronické komunikaèné sluby.28h) Zisovanie
prevádzkových a lokalizaèných údajov pri pátraní po
h¾adanej osobe sa vykonáva na základe právoplatného
rozhodnutia prísluného súdu na obmedzenie osobnej
slobody konkrétnej osoby. Zisovanie prevádzkových
a lokalizaèných údajov pri pátraní po nezvestnej osobe
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sa vykonáva po predchádzajúcom súhlase príbuzného
v priamom rade, súrodenca, osvojite¾a, manela osvojite¾a, osvojenca, manela alebo druha nezvestnej osoby
alebo toho, komu bola zverená nezvestná osoba do výchovy, starostlivosti alebo pod dozor okrem prípadov,
keï je táto osoba bezprostredne ohrozená na ivote
a tento súhlas nie je moné zabezpeèi.
(5) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súèasou bolo alebo v ktorom sa v èase odcudzenia nachádzalo telekomunikaèné zariadenie úèastníka elektronickej komunikaènej prevádzky, zisova prevádzkové a lokalizaèné
údaje týkajúce sa telekomunikaèného zariadenia, a to
aj prostredníctvom dia¾kového, nepretritého a priameho prístupu do informaèného systému právnických
osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické
komunikaèné siete alebo poskytujú elektronické komunikaèné sluby.28h) Zisovanie prevádzkových a lokalizaèných údajov pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle sa vykonáva na základe písomnej iadosti
majite¾a, prevádzkovate¾a alebo drite¾a telekomunikaèného zariadenia..
23. V § 77c ods. 1 sa slová spoloènej operácie,28jb)
nahrádzajú slovami spoloènej operácie alebo ktorý
poskytuje pomoc pri rieení krízovej situácie,28jb).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28jb znie:

28jb) Èl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna
2008 o zintenzívnení cezhraniènej spolupráce, najmä v boji
proti terorizmu a cezhraniènej trestnej èinnosti (Ú. v. EÚ L
210, 6. 8. 2008).
Èl. 3 rozhodnutia Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008
o zlepení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami èlenských tátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008)..

24. V poznámke pod èiarou k odkazu 28jc sa na konci
pripája táto veta: Rozhodnutie Rady 2008/617/SVV
z 23. júna 2008 o zlepení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami èlenských tátov Európskej
únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8.
2008)..
25. Za § 81a sa vkladá § 81b, ktorý znie:
§ 81b
(1) H¾adanou osobou sa na úèely tohto zákona rozumie fyzická osoba, u ktorej je daný niektorý zo zákonných dôvodov na obmedzenie osobnej slobody, miesto
jej pobytu nie je známe a po tejto osobe je vyhlásené
pátranie.
(2) Nezvestnou osobou sa na úèely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej nezvestnos je oznámená
Policajnému zboru, nie je páchate¾om trestného èinu,
môe by ohrozená na ivote alebo zdraví a miesto jej
pobytu nie je známe..
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení
zákona è. 166/2003 Z. z., zákona è. 178/2004 Z. z., zákona è. 319/2012 Z. z. a zákona è. 281/2015 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
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1. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Vojenské spravodajstvo je spravodajská sluba,
ktorá plní úlohy spravodajského zabezpeèenia obrany,
obranyschopnosti a bezpeènosti Slovenskej republiky
v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky..
2. V § 1 odsek 3 znie:
(3) Základné práva a slobody mono èinnosou Vojenského spravodajstva obmedzi len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, ak je to v demokratickej
spoloènosti nevyhnutné na zabezpeèenie obrany
a obranyschopnosti Slovenskej republiky alebo na
ochranu práv a slobôd iných..
3. § 2 odsek 1 znie:
(1) Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreïuje a vyhodnocuje informácie dôleité pre zabezpeèenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky
a v zahranièí zamerané na
a) èinnosti ohrozujúce suverenitu, ústavné zriadenie,
zvrchovanos, územnú celistvos a obranyschopnos Slovenskej republiky,
b) aktivity cudzích spravodajských sluieb,
c) terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie,
kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotá a zákodníctvo,
d) politický extrémizmus alebo náboenský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a kodlivú propagandu, ak súèasne ohrozuje
plnenie úloh ozbrojených síl a extrémizmus profesionálnych vojakov,
e) kodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie
úloh ozbrojených síl a kodlivé sektárske zoskupenia profesionálnych vojakov,
f) organizovanú trestnú èinnos a trestnú èinnos proti obrane Slovenskej republiky,
g) nelegálne obchodovanie s výrobkami obranného
priemyslu,1a) so zbraòami hromadného nièenia alebo s polokami dvojakého pouitia,1b)
h) nelegálnu medzinárodnú prepravu osôb,
i) skutoènosti spôsobilé váne ohrozi alebo pokodi
vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
j) ohrozenie alebo únik údajov obsahujúcich utajované skutoènosti.1c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1a a 1c znejú:

1a) Zákon è. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 352/2013 Z. z.
1b
) Zákon è. 39/2011 Z. z. o polokách s dvojakým pouitím
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích
predpisov.
1c
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

4. V § 2 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2
a 5.
5. V § 2 ods. 5 sa slová § 2 ods. 1 a 3 nahrádzajú
slovami odseku 1 a 2.
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6. § 2 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ak o to Vojenské spravodajstvo poiada, sú tátne orgány a intitúcie, ktorým Vojenské spravodajstvo
poskytlo informácie pod¾a odsekov 4 a 5, okrem orgánov èinných v trestnom konaní, povinné zasla Vojenskému spravodajstvu písomné vyjadrenie k spôsobu
vyuitia poskytnutej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných
poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej èinnosti, najmä
èi sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to
bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej informácie;
vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu èinnos Policajného zboru..
7. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Na èele Vojenského spravodajstva je riadite¾ Vojenského spravodajstva (ïalej len riadite¾), ktorý je za
výkon svojej funkcie a za plnenie úloh Vojenského
spravodajstva zodpovedný ministrovi. Minister vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie riadite¾a..
8. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Prísluník je oprávnený nosi strelnú zbraò a poui ju v medziach tohto zákona,
a) aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený
proti jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci,
alebo útok na ivot inej osoby,
b) ak nemono inak odvráti nebezpeèný útok, ktorý
ohrozuje chránený objekt, uzavretý stráený priestor alebo chránenú osobu po predchádzajúcej márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.
9. V § 11 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) zámena veci,
e) predstieraný prevod veci..
10. V § 11 ods. 2 a 7 sa slovo minister nahrádza slovom riadite¾.
11. V § 11 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Ak je na úèely získania informácie alebo zabránenia vzniku závanej ujmy na obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky, vojensko-hospodárskych
záujmoch Slovenskej republiky alebo ochrane utajovaných skutoèností nevyhnutné zameni vec za inú vec,
zámenu veci mono vykona na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu prísluného pod¾a osobitného predpisu;4) zámenou veci nesmie vzniknú na týchto záujmoch väèia ujma ako tá, ktorá by
hrozila pouitím zamieòanej veci.
(8) Ak je na úèely získania informácie alebo zabránenia vzniku závanej ujmy na obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky, vojensko-hospodárskych
záujmoch Slovenskej republiky alebo ochrane utajovaných skutoèností potrebné vykona predstieraný prevod veci, mono predstieraný prevod veci vykona na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu
súdu prísluného pod¾a osobitného predpisu.4) Predstieraným prevodom veci je predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na dranie kto-
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rej sa vyaduje osobitné povolenie alebo dranie ktorej
je zakázané..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon è. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným pouitím informaèno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpoèúvaním) v znení neskorích predpisov..

12. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 14a
Dranie nebezpeèných látok a zakázaných vecí
(1) Ak je to nevyhnutné, Vojenské spravodajstvo je
na úèely plnenia úloh pod¾a § 2 ods. 1 a 2, spolupráce
pod¾a § 1 ods. 2 a § 16 a zaisovania bezpeènosti
a ochrany osôb, objektov a priestorov uvedených v § 9
ods. 1 písm. b) oprávnené dra nebezpeèné látky a zakázané veci.
(2) Nebezpeènými látkami pod¾a odseku 1 sú najmä
omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky, prekurzory, výbuniny, výbuné predmety a jedy.
(3) Zakázanými vecami pod¾a odseku 1 sú najmä zakázané zbrane, zakázané strelivo, zakázané doplnky
zbrane a falzifikáty peòazí, známok a cenných papierov..
13. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má Vojenské spravodajstvo právo na
sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných
údajov z informaèných systémov orgánov verejnej
moci; tieto údaje sa poskytujú a sprístupòujú bez súhlasu dotknutej osoby a o ich poskytnutí a sprístupnení sa tieto osoby neinformujú. Orgány verejnej moci sú
povinné iadosti Vojenského spravodajstva o sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov zo
svojich informaèných systémov vyhovie..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
14. V § 17 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Záznam získaný monitorovaním priestoru prístupného verejnosti môe by pouitý len na úèely pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu.5a) Ten, kto
vykonáva monitorovanie priestoru prístupného verejnosti, je povinný na základe písomnej iadosti poskytnú Vojenskému spravodajstvu videozáznam alebo audiozáznam vyhotovený pri takomto monitorovaní, ak je
tento záznam potrebný na úèel ochrany obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky..
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorích predpisov, zákon
è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, Trestný poriadok.

15. V § 20 ods. 3 sa slová skutoèností.1a) nahrádzajú slovami skutoèností.1c).
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16. V § 20a ods. 3 sa slovo minister nahrádza slovom riadite¾.
Èl. VI
Zákon è. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 457/2003 Z. z., zákona
è. 255/2006 Z. z. a zákona è. 180/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 1 ods. 1 sa èiarka za slovami organizovanou skupinou nahrádza slovom alebo a slová alebo teroristickou skupinou sa nahrádzajú slovami alebo trestné
èiny terorizmu.
Èl. VII
Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej
stráe v znení zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 166/2003 Z. z., zákona è. 537/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 475/2005 Z. z., zákona
è. 491/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., zákona
è. 192/2011 Z. z., zákona è. 220/2011 Z. z., zákona
è. 372/2013 Z. z., zákona è. 307/2014 Z. z., zákona
è. 176/2015 Z. z. a zákona è. 386/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno
p), ktoré znie:
p) plní úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zloèinu,.
Doterajie písmená p) a s) sa oznaèujú ako písmená
q) a t).
2. V § 23 sa za slová S cie¾om vkladajú slová plni
úlohy na úseku boja proti terorizmu a organizovanému
zloèinu,.
3. V § 26 ods. 3 sa za slová operatívno-pátracej èinnosti vkladajú slová pri plnení úloh na úseku boja
proti terorizmu a organizovanému zloèinu,.
4. V § 63 ods. 2 sa za slová Vojenskou políciou najmä vkladajú slová pri plnení úloh na úseku boja proti
terorizmu a organizovanému zloèinu,.
Èl. VIII
Zákon è. 387/2002 Z. z. o riadení tátu v krízových
situáciách mimo èasu vojny a vojnového stavu v znení
zákona è. 515/2003 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z. a zákona è. 179/2011 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
d) základným bezpeènostným záujmom tátu najmä
zachovanie mieru a bezpeènosti tátu, zabezpeèenie
demokratického poriadku, ochrany ivota a zdravia
osôb, ochrany majetku vrátane objektov, v ktorých
orgány verejnej moci vykonávajú svoju èinnos,
riadneho fungovania hospodárstva a orgánov verejnej moci a ochrany ivotného prostredia,.
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno e).
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2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§ 2a
Orgány verejnej moci zabezpeèujú ochranu základných bezpeènostných záujmov tátu aj mimo krízovej
situácie..
Èl. IX
Zákon è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 221/2006 Z. z., zákona è. 93/2008 Z. z., zákona è. 498/2008 Z. z., zákona è. 461/2012 Z. z., zákona è. 370/2013 Z. z. a zákona è. 78/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 27 odsek 3 znie:
(3) Ústav je oprávnený monitorova a zaznamenáva
obsah telefonického hovoru odsúdeného na úèel plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zloèinu, zabráni mareniu úèelu výkonu trestu odòatia slobody, odha¾ovania a objasòovania trestných
èinov a zabezpeèenia ochrany verejného poriadku
a bezpeènosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpeèuje zbor;2) uvedené sa nevzahuje na telefonovanie odsúdeného s jeho obhajcom. Ústav uchováva záznamy
pod¾a prvej vety poèas 12 mesiacov..
2. V § 27 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Ústav je oprávnený zaznamenáva elektronicky
aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru
obsahuje údaje o volaných telefónnych èíslach, èase
a dåke hovoru a pretelefonovanej peòanej sume.
(5) Záznamy pod¾a odsekov 3 a 4 ústav poskytuje na
základe písomnej iadosti subjektom uvedeným v osobitnom predpise.13aa).
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13aa znie:
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(4) Ústav je oprávnený zaznamenáva elektronicky
aj údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru
obsahuje údaje o volaných telefónnych èíslach, èase
a dåke hovoru a pretelefonovanej peòanej sume.
(5) Záznamy pod¾a odsekov 3 a 4 ústav poskytuje na
základe písomnej iadosti subjektom uvedeným v osobitnom predpise.13aa).
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13aa znie:

13aa) § 65a ods. 2 zákona è. 4/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. XI
Zákon è. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z. a zákona
è. 176/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 23 ods. 4 sa na konci vkladá èiarka a pripájajú sa
tieto slová: a to aj opakovane, ak je to nevyhnutné pre
bezpeènos tátu.
Èl. XII
Zákon è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 186/2009 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 399/2014 Z. z., zákona è. 35/2015 Z. z., zákona
è. 252/2015 Z. z. a zákona è. 397/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 16 ods. 2 sa slová 48 hodín nahrádzajú slovami
120 hodín a slová 24 hodín sa nahrádzajú slovami
72 hodín.
Èl. XIII

13aa) § 65a ods. 2 zákona è. 4/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Zákon è. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona è. 344/2012 Z. z. a zákona
è. 174/2015 Z. z. sa dopåòa takto:

Èl. X

V § 13 ods. 2 sa za slová 48 hodín vkladajú slová a
pri trestných èinoch terorizmu do 96 hodín.

Zákon è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona è. 127/2008 Z. z., zákona è. 498/2008 Z. z., zákona
è. 549/2011 Z. z., zákona è. 371/2013 Z. z. a zákona
è. 78/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 21 odsek 3 znie:
(3) Ústav je oprávnený monitorova a zaznamenáva
obsah telefonického hovoru obvineného za úèelom
plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zloèinu, zabráni mareniu úèelu výkonu väzby, odha¾ovania a objasòovania trestných èinov a zabezpeèenia ochrany verejného poriadku a bezpeènosti
v objektoch, ktorých ochranu zabezpeèuje zbor;2) uvedené sa nevzahuje na telefonovanie obvineného s jeho
obhajcom. Ústav uchováva záznamy pod¾a prvej vety
poèas 12 mesiacov..
2. V § 21 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:

Èl. XIV
Zákon è. 39/2011 Z. z. o polokách s dvojakým pouitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorích predpisov sa dopåòa takto:
§ 4 sa dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) poskytuje údaje z evidencií a registrov vedených
pod¾a tohto zákona orgánu kontroly pod¾a § 3 ods. 2
písm. f)..
Èl. XV
Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 241/2012 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
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republiky è. 139/2015 Z. z., zákona è. 247/2015 Z. z.,
zákona è. 269/2015 Z. z., zákona è. 391/2015 Z. z.
a zákona è. 397/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 63 odsek 6 znie:
(6) Podnik je povinný poskytnú orgánom èinným
v trestnom konaní na úèely trestného konania a inému
orgánu tátu pod¾a § 55 ods. 6 na úèely plnenia jeho
úloh v rozsahu pod¾a osobitných predpisov44a) údaje,
ktoré sú predmetom telekomunikaèného tajomstva
pod¾a odseku 1 písm. b) a d); v prípade údajov potrebných na úèely trestného konania a pátrania po h¾adanej osobe alebo nezvestnej osobe a odcudzených motorových vozidlách sa postupuje pod¾a osobitných
predpisov.46) Podnik je povinný poskytnú tieto údaje
zrozumite¾ným spôsobom v listinnej podobe alebo
v elektronickej podobe v ifrovanej forme. Náklady na
hmotné nosièe, ktoré sú potrebné na poskytnutie údajov, uhrádza orgán tátu, ktorému sa takéto údaje poskytli..
Poznámky pod èiarou k odkazom 44a a 46 znejú:

44a) Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov, § 76a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov, § 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov, § 58 ods. 3 zákona
è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
46
) § 116 Trestného poriadku, § 76 ods. 4 a 5 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Èl. XVI
Zákon è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z., zákona
è. 495/2013 Z. z., zákona è. 131/2015 Z. z. a zákona
è. 353/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
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1. V nadpise § 7 a v nadpise § 11 sa za slovo vstupu
vkladajú slová a vycestovania.
2. § 7 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Obèan Únie môe vycestova z územia Slovenskej republiky cez vonkajiu hranicu iba s platným preukazom totonosti alebo s platným cestovným pasom.
Rodinný prísluník obèana Únie môe vycestova z územia Slovenskej republiky cez vonkajiu hranicu iba
s platným cestovným pasom..
3. § 11 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Policajný útvar zamietne vycestova cez vonkajiu hranicu obèanovi Únie, ak sa nepreukáe platným
preukazom totonosti alebo platným cestovným pasom, alebo rodinnému prísluníkovi obèana Únie, ak
sa nepreukáe platným cestovným pasom.
(6) Policajný útvar zamietne vycestova cez vonkajiu
hranicu obèanovi Únie alebo rodinnému prísluníkovi
obèana Únie, ak existuje dôvodné podozrenie, e sa
v zahranièí zúèastní bojovej alebo inej èinnosti v prospech organizovanej ozbrojenej skupiny, alebo ak je to
nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných..
4. V § 46 ods. 2 písm. d) sa za slovo sluby vkladajú
slová alebo Vojenského spravodajstva.
5. V § 108 ods. 4 sa za slovo priechode vkladajú slová alebo Slovenskej informaènej sluby.
6. V § 108 ods. 6 znie:
(6) Letecký dopravca je povinný informova cestujúceho o poskytnutí údajov pod¾a odseku 4; to neplatí, ak
ide o poskytnutie údajov Slovenskej informaènej slube. Letecký prepravca musí poskytnuté údaje zlikvidova do 24 hodín po prílete lietadla..
Èl. XVII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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445
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. decembra 2015,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2006 Z. z.
o výke pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania
obvineným a odsúdeným v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 32 ods. 3 zákona
è. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona
è. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odòatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:

Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 395/2014
Z. z. sa dopåòa takto:
Za § 11c sa vkladá § 11d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 11d

Èl. I

Prechodné ustanovenie úèinné od 1. januára 2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 384/2006
Z. z. o výke pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 506/2008 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 41/2010 Z. z.,
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 550/2010
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 496/2011
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 444/2012
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 496/2013

Výka pracovných taríf uvedených v prílohách è. 3
a 4 v znení úèinnom od 1. januára 2014 sa povauje za
výku pracovných taríf pre obvinených a odsúdených
zaradených do práce v roku 2016; ustanovenie § 3
ods. 3 sa v roku 2016 nepouije..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2016.

Robert Fico v. r.
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446
VYHLÁKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2015,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finanèných úètov oznamujúcimi
finanènými intitúciami

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a § 7
ods. 2 zákona è. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene
informácií o finanèných úètoch na úèely správy daní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje
a) podrobnosti o poiadavkách oznamovania a o poiadavkách preverovania finanèných úètov,
b) podrobnosti o postupoch preverovania pri
1. existujúcich finanèných úètoch fyzických osôb,
2. nových finanèných úètoch fyzických osôb,
3. existujúcich finanèných úètoch subjektov,
4. nových finanèných úètoch subjektov,
c) osobitné pravidlá preverovania.
§2
Podrobnosti o poiadavkách oznamovania
a poiadavkách preverovania finanèných úètov
(1) Finanèný úèet sa povauje za úèet podliehajúci
oznamovaniu pod¾a § 6 ods. 1 zákona od dátumu, keï
bol identifikovaný ako oznamovaný pod¾a tejto vyhláky. Informácie týkajúce sa úètu podliehajúceho oznamovaniu sa predkladajú raz roène v lehote pod¾a § 9
ods. 3 zákona v kalendárnom roku nasledujúcom po
kalendárnom roku alebo inom primeranom oznamovacom období, na ktoré sa informácie vzahujú.
(2) Hodnota zostatku na finanènom úète alebo hodnota finanèného úètu sa urèuje k poslednému dòu kalendárneho roka alebo k poslednému dòu iného primeraného oznamovacieho obdobia.
(3) Pri preverovaní existujúcich finanèných úètov sa
môe postupova rovnako ako pri preverovaní nových
finanèných úètov, prièom sa môu uplatni aj postupy,
ktoré sa uplatòujú na existujúce finanèné úèty.
(4) Pri preverovaní finanèných úètov s nízkou hodnotou sa môe postupova rovnako ako pri preverovaní finanèných úètov s vysokou hodnotou.
(5) Na úèely preverovania existujúcich finanèných
úètov fyzických osôb a existujúcich finanèných úètov
subjektov sa preverujú vetci dritelia finanèných úè1

tov a vetky ovládajúce osoby majúce adresu bydliska,
adresu miesta podnikania alebo sídlo v inom èlenskom
táte alebo v táte zmluvnej strany medzinárodnej
zmluvy1) a inej medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi
Európskou úniou a tretím tátom, pod¾a ktorej tento
tretí tát poskytuje informácie pod¾a zákona.
Podrobnosti o postupoch preverovania pri
finanèných úètoch fyzických osôb
§3
Existujúce finanèné úèty fyzických osôb
s nízkou hodnotou
Na úèely identifikovania finanèných úètov podliehajúcich oznamovaniu sa pri preverovaní existujúcich finanèných úètov fyzických osôb s celkovou hodnotou
zostatku finanèného úètu alebo celkovou hodnotou finanèného úètu, ktorá k 31. decembru 2015 nepresahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume
1 000 000 USD (ïalej len finanèný úèet fyzickej osoby
s nízkou hodnotou), postupuje takto:
a) ak sa zo spisovej dokumentácie zistí adresa súèasného bydliska alebo adresa súèasného miesta podnikania drite¾a finanèného úètu, môe sa na úèely
urèenia, èi je takýto drite¾ finanèného úètu osobou
podliehajúcou oznamovaniu, povaova drite¾ finanèného úètu za rezidenta èlenského tátu alebo
rezidenta tátu zmluvnej strany medzinárodnej
zmluvy,1) v ktorom má adresu,
b) ak je súèasná adresa bydliska drite¾a finanèného
úètu zistená zo spisovej dokumentácie pod¾a písmena a) nesprávna alebo pochybná, preskúmajú sa
údaje v elektronickej databáze pod¾a postupov uvedených v prvom a iestom bode a postupuje sa pod¾a písmen c) a f), prièom skutoènosami, ktoré sa
preskúmavajú, sú:
1. identifikácia drite¾a finanèného úètu ako rezidenta èlenského tátu alebo rezidenta tátu
zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,
2. súèasná potová adresa, adresa bydliska alebo
adresa miesta podnikania v inom èlenskom táte
alebo v táte zmluvnej strany medzinárodnej
zmluvy,
3. existencia telefónneho èísla v èlenskom táte alebo v táte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy

) Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daòových záleitostiach v znení ustanovení Protokolu, ktorým sa mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daòových záleitostiach (oznámenie è. 461/2013 Z. z.).
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a neexistencia telefónneho èísla v táte, v ktorom
je oznamujúca finanèná intitúcia rezidentom,
4. trvalý príkaz na prevod finanèných prostriedkov
na úèet vedený v èlenskom táte alebo v táte
zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy okrem
toho, ktorý sa týka vkladového úètu,
5. plnomocenstvo alebo podpisové právo udelené
osobe s adresou v èlenskom táte alebo v táte
zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, alebo
6. pokyn na úschovu poty alebo adresa na preberanie poty v èlenskom táte alebo v táte zmluvnej
strany medzinárodnej zmluvy, ak oznamujúca finanèná intitúcia nemá v spisovej dokumentácii
pre drite¾a finanèného úètu uvedenú iadnu inú
adresu,
ak sa v elektronickej databáze nezistí iadna zo skutoèností uvedených v písmene b), nevyadujú sa
iadne ïalie kroky, ak sa nezmenia okolnosti súvisiace s týmto finanèným úètom, ktoré vedú k tomu,
e sa s finanèným úètom spojí jedna skutoènos alebo viacero skutoèností uvedených v písmene b), alebo sa úèet stane finanèným úètom pod¾a § 4 ods. 1,
ak sa v elektronickej databáze zistí aspoò jedna zo
skutoèností uvedených v písmene b) prvom a piatom bode alebo ak sa zmenia okolnosti súvisiace
s týmto finanèným úètom, ktoré vedú k tomu, e sa
s finanèným úètom spojí jedna skutoènos alebo viacero skutoèností, drite¾ finanèného úètu sa povauje za rezidenta na daòové úèely kadého èlenského
tátu alebo kadého tátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, v súvislosti s ktorým sa skutoènos
zistí, ak nemono uplatni postup ustanovený v písmene f),
ak sa v elektronickej databáze zistí pokyn na úschovu poty alebo adresa na preberanie poty a nezistí
sa iadna ïalia adresa drite¾a finanèného úètu ani
iadne ïalie skutoènosti uvedené v písmene b) prvom a piatom bode, vyh¾adáva sa v spisovej dokumentácii klienta pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) alebo sa
od drite¾a finanèného úètu vyiada èestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy o rezidencii na daòové
úèely; ak sa nepodarí získa èestné vyhlásenie alebo
písomné dôkazy o rezidencii na daòové úèely, oznámi sa tento úèet príslunému orgánu Slovenskej republiky ako nezdokumentovaný,
bez oh¾adu na zistenie skutoèností uvedených v písmene b) sa nevyaduje, aby sa drite¾ finanèného
úètu povaoval za rezidenta èlenského tátu alebo
tátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, ak
údaje o drite¾ovi finanèného úètu obsahujú
1. súèasnú potovú adresu alebo adresu bydliska,
alebo miesta podnikania v èlenskom táte alebo
v táte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,
jedno telefónne èíslo alebo viacero telefónnych èísel v èlenskom táte alebo v táte zmluvnej strany
medzinárodnej zmluvy, alebo trvalé príkazy na
prevod finanèných prostriedkov na úèet vedený
v èlenskom táte alebo v táte zmluvnej strany
medzinárodnej zmluvy a je k dispozícii
1a. èestné vyhlásenie od drite¾a finanèného úètu
o jeho rezidencii na daòové úèely v Slovenskej
republike alebo v inom táte, ako je èlenský
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tát alebo tát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy a
1b. písomné dôkazy, ktorými sa preukazuje, e drite¾ finanèného úètu je rezidentom na daòové
úèely v Slovenskej republike alebo v inom táte, ako je èlenský tát alebo tát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,
2. plnomocenstvo alebo podpisové právo udelené
osobe s adresou v èlenskom táte alebo v táte
zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy a je k dispozícii
2a. èestné vyhlásenie od drite¾a finanèného úètu
o rezidencií na daòové úèely v Slovenskej republike alebo v inom táte ako je èlenský tát
alebo tát zmluvnej strany medzinárodnej
zmluvy drite¾a finanèného úètu, alebo
2b. písomné dôkazy, ktorými sa preukazuje, e drite¾ finanèného úètu je rezidentom na daòové
úèely v Slovenskej republike alebo v inom táte, ako je èlenský tát alebo tát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy.
§4
Existujúce finanèné úèty fyzických osôb
s vysokou hodnotou
(1) Na úèely identifikovania finanèných úètov podliehajúcich oznamovaniu sa pri preverovaní existujúcich finanèných úètov fyzických osôb s celkovou hodnotou zostatku finanèného úètu alebo celkovou
hodnotou finanèného úètu, ktorá k 31. decembru
2015 alebo k 31. decembru ktoréhoko¾vek nasledujúceho roka presahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 1 000 000 USD (ïalej len finanèný úèet
fyzickej osoby s vysokou hodnotou), postupuje takto:
a) preskúma sa elektronická databáza pod¾a skutoèností uvedených v § 3 písm. b),
b) ak elektronická databáza obsahuje vetky údaje
pod¾a písmena c), ïalie vyh¾adávanie v spisovej dokumentácii sa nevyaduje; ak elektronická databáza
neobsahuje vetky údaje pod¾a písmena c), preveruje sa súèasná spisová dokumentácia a ak sa informácie nenachádzajú v súèasnej spisovej dokumentácií, preverujú sa dokumenty uvedené v prvom a
piatom bode získané v posledných piatich rokoch
v súvislosti so skutoènosami uvedenými v § 3
písm. b), a to
1. aktuálne písomné dokumenty získané v súvislosti s finanèným úètom,
2. aktuálna zmluva o zriadení finanèného úètu alebo dokumentácia k finanènému úètu,
3. aktuálna dokumentácia získaná postupmi pre
predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie príjmov
z trestnej èinnosti a financovania terorizmu alebo
na iné zákonné úèely,
4. plnomocenstvo alebo podpisové právo,
5. platné trvalé príkazy na prevod finanèných prostriedkov okrem tých, ktoré sa týkajú vkladového
úètu,
c) nevyh¾adáva sa v spisovej dokumentácií klienta
pod¾a písmena b), ak informácie v elektronickej databáze obsahujú
1. údaj o rezidencii na daòové úèely,
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2. adresu bydliska alebo adresu miesta podnikania
a potovú adresu drite¾a finanèného úètu,
3. telefónne èíslo drite¾a finanèného úètu,
4. pri iných finanèných úètoch, ako sú vkladové
úèty, trvalé príkazy na prevod finanèných prostriedkov na iný úèet vrátane finanèného úètu
v inej poboèke oznamujúcej finanènej intitúcie
alebo inej finanènej intitúcie,
5. údaje o tom, èi pre drite¾a finanèného úètu v súèasnosti existuje adresa na preberanie poty alebo pokyn na úschovu poty,
6. údaje o tom, èi pre úèet existuje plnomocenstvo
alebo podpisové právo.
(2) Finanèný úèet fyzickej osoby s vysokou hodnotou,
ktorý bol pridelený manaérovi pre styk s klientmi finanènej intitúcie, vrátane iných finanèných úètov fyzických osôb s vysokou hodnotou zlúèených s takýmto
finanèným úètom, sa povauje za úèet podliehajúci
oznamovaniu, ak manaér pre styk s klientmi finanènej intitúcie disponuje informáciou o tom, e drite¾ finanèného úètu je osoba, ktorá podlieha oznamovaniu.
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(5) Ak nastane zmena okolností, ktorá má za následok vznik jednej skutoènosti alebo viacerých skutoèností uvedených v § 3 písm. b) vo vzahu k finanènému
úètu, takýto finanèný úèet sa povauje za úèet podliehajúci oznamovaniu pre kadý èlenský tát alebo pre
kadý tát zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, pre
ktorý sa skutoènos zistí, ak nemono uplatni postup
pod¾a § 3 písm. f).
(6) Na úèely uplatnenia postupov preverovania sa zavedú postupy upravujúce povinnos manaéra pre styk
s klientmi finanènej intitúcie vo veci identifikácie vetkých zmien údajov o finanènom úète. Ak sa týmito postupmi zistí, e drite¾ finanèného úètu má novú potovú adresu v èlenskom táte alebo v táte zmluvnej
strany medzinárodnej zmluvy, nová adresa sa povauje
za zmenu okolností a ak nemono uplatni postup pod¾a § 3 písm. f), získajú sa prísluné dokumenty od drite¾a finanèného úètu.
§5
Nové finanèné úèty fyzických osôb

(3) Ak sa
a) poèas preverovania finanèných úètov fyzických osôb
s vysokou hodnotou pod¾a odseku 1 písm. a) nezistí
iadna skutoènos uvedená v § 3 písm. b), prièom finanèný úèet nebol identifikovaný ako finanèný úèet,
ktorého drite¾om je osoba podliehajúca oznamovaniu pod¾a odseku 2, nie sú potrebné iadne ïalie
úkony, ak nenastane zmena okolností, ktorá má za
následok vznik jednej skutoènosti alebo viacerých
skutoèností vo vzahu k takémuto finanènému úètu,
b) poèas preverovania finanèných úètov fyzických osôb
s vysokou hodnotou pod¾a odseku 1 zistí jedna zo
skutoèností uvedených v § 3 písm. b) prvom a piatom bode alebo ak neskôr nastane zmena okolností,
ktorá má za následok vznik jednej skutoènosti alebo
viacerých skutoèností vzahujúcich sa k danému finanènému úètu, povauje sa predmetný úèet za
úèet podliehajúci oznamovaniu pre kadý èlenský
tát alebo tát zmluvnej strany medzinárodnej
zmluvy, v súvislosti s ktorým sa skutoènos zistí, ak
nemono uplatni postup pod¾a § 3 ods. 1 písm. f),
c) pri preverovaní finanèných úètov fyzických osôb
s vysokou hodnotou pod¾a odseku 1 zistí existencia
pokynu na úschovu poty alebo adresy na preberanie poty a v súvislosti s drite¾om finanèného úètu
sa nezistí iadna ïalia adresa ani iadne ïalie
skutoènosti uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) prvom a
piatom bode, získa sa èestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy o rezidencii na daòové úèely; ak sa
nepodarí získa èestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy o rezidencii na daòové úèely, tento úèet sa povauje za nezdokumentovaný.

Na úèely identifikovania úètov podliehajúcich oznamovaniu sa pri preverovaní nových finanèných úètov
fyzických osôb postupuje takto:
a) pri otvorení finanèného úètu sa predkladá èestné vyhlásenie obsahujúce daòové identifikaèné èíslo, ak
bolo pridelené, a dátum narodenia drite¾a finanèného úètu, ktoré môe by súèasou spisovej dokumentácie k finanènému úètu a ktoré umoní urèi
rezidenciu na daòové úèely drite¾a finanèného úètu
a overuje sa správnos údajov uvedených v èestnom
vyhlásení na základe informácií získaných pri otvorení finanèného úètu vrátane akejko¾vek dokumentácie získanej v súlade s postupmi ustanovenými na
predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie príjmov
z trestnej èinnosti a financovania terorizmu; ak sa
na základe èestného vyhlásenia urèí, e drite¾ úètu
je na daòové úèely rezidentom èlenského tátu alebo
tátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, finanèný úèet sa povauje za úèet podliehajúci oznamovaniu,
b) pri zmene okolností, na ktorých základe sa zistí, e
údaje v pôvodnom èestnom vyhlásení sú nesprávne
alebo pochybné, získa sa nové èestné vyhlásenie,
ktoré umoní urèi rezidenciu drite¾a finanèného
úètu na daòové úèely.

(4) Ak finanèný úèet nie je nezdokumentovaný, na
ten istý finanèný úèet fyzickej osoby s vysokou hodnotou sa pouijú postupy preverovania jednorazovo, okrem postupu preverovania manaéra pre styk s klientmi finanènej intitúcie uvedeného v odseku 2. Ak je
finanèný úèet nezdokumentovaný, pouijú sa postupy
preverovania kadoroène, pokým takýto finanèný úèet
prestane by nezdokumentovaný.

(1) Na úèely identifikovania úètov podliehajúcich
oznamovaniu sa pri preverovaní existujúcich finanèných úètov subjektov postupuje takto:
a) existujúci finanèný úèet subjektu s celkovou hodnotou zostatku finanèného úètu alebo celkovou hodnotou finanèného úètu, ktorá k 31. decembru 2015
nepresahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 250 000 USD, netreba preverova, identifi-

Podrobnosti o postupoch preverovania pre
finanèné úèty subjektov
§6
Existujúce finanèné úèty subjektov
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kova ani oznamova ako úèet podliehajúci oznamovaniu,
b) existujúci finanèný úèet subjektu, ktorý má celkovú
hodnotu zostatku finanèného úètu alebo celkovú
hodnotu finanèného úètu k 31. decembru 2015 presahujúcu sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu
sume 250 000 USD a existujúci finanèný úèet subjektu, ktorý k 31. decembru 2015 nepresahuje uvedenú sumu, ale ktorého celková hodnota zostatku finanèného úètu alebo celková hodnota finanèného
úètu k poslednému dòu ktoréhoko¾vek nasledujúceho kalendárneho roka presahuje takúto sumu, sa
preveruje v súlade s postupmi uvedenými v písmene d),
c) pri existujúcich finanèných úètoch subjektov pod¾a písmena b) sa na urèenie, èi je drite¾om finanèného úètu jedna osoba podliehajúca oznamovaniu
alebo viaceré osoby podliehajúce oznamovaniu, alebo pasívne nefinanèné subjekty s jednou ovládajúcou osobou alebo s viacerými ovládajúcimi osobami,
ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, postupuje sa takto:
1. na urèenie, èi je subjekt osoba podliehajúca oznamovaniu, sa preverujú informácie uchovávané na
regulaèné úèely alebo na úèely vzahov s klientom
vrátane informácií získaných pod¾a postupov na
predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie príjmov
z trestnej èinnosti a financovania terorizmu s cie¾om urèi, èi drite¾ finanèného úètu je rezidentom èlenského tátu alebo tátu zmluvnej strany
medzinárodnej zmluvy a èi tieto informácie zahàòajú miesto zaloenia subjektu alebo registrácie
subjektu alebo adresu sídla subjektu v èlenskom
táte alebo v táte zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy; ak je z týchto informácií zrejmé, e drite¾ finanèného úètu je rezidentom èlenského
tátu alebo tátu zmluvnej strany medzinárodnej
zmluvy, povauje sa takýto úèet za úèet podliehajúci oznamovaniu, ak sa na základe èestného vyhlásenia alebo iných informácií nepreukáe, e
drite¾ finanèného úètu nie je osoba podliehajúca
oznamovaniu,
2. na urèenie, èi je drite¾ finanèného úètu pasívny
nefinanèný subjekt s jednou ovládajúcou osobou
alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú
osobami podliehajúcimi oznamovaniu a ak je ktoráko¾vek z osôb ovládajúcich pasívny nefinanèný
subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, finanèný úèet sa povauje za úèet podliehajúci
oznamovaniu; pri urèení týchto skutoèností sa
uplatní tento postup:
2a. získa sa od drite¾a finanèného úètu èestné vyhlásenie, ak nie sú k dispozícii informácie
umoòujúce urèi, e drite¾ finanèného úètu
je aktívny nefinanèný subjekt alebo iná finanèná intitúcia ako investièný subjekt uvedený
v § 3 ods. 2 písm. c) druhom bode zákona, ktorý
nie je finanènou intitúciou z èlenského tátu
alebo tátu zmluvnej strany medzinárodnej
zmluvy,
2b. na úèely urèenia osôb ovládajúcich drite¾a finanèného úètu sa vyuijú informácie získané
a uchovávané pod¾a postupov pre predchádza-
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nie a odha¾ovanie legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu,
2c. na úèely urèenia, èi je osoba ovládajúca pasívny nefinanèný subjekt osobou podliehajúcou
oznamovaniu, sa vyuijú
2ca. informácie získané pod¾a postupov na
predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie
príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu pri existujúcom finanènom úète subjektu s celkovou hodnotou
zostatku finanèného úètu alebo celkovou
hodnotou finanèného úètu, ktorá nepresahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 1 000 000 USD, ktorého drite¾om je jeden nefinanèný subjekt alebo
viacero nefinanèných subjektov, alebo
2cb. èestné vyhlásenie od drite¾a finanèného
úètu alebo takej ovládajúcej osoby o èlenskom táte alebo o táte zmluvnej strany
medzinárodnej zmluvy, v ktorom je ovládajúca osoba rezidentom na daòové úèely.
(2) Ak ide o existujúce finanèné úèty subjektov pod¾a
odseku 1 písm. b), za úèty podliehajúce oznamovaniu
sa povaujú len také finanèné úèty, ktorých drite¾om
je jeden subjekt alebo viacero subjektov, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, alebo pasívne nefinanèné subjekty s jednou ovládajúcou osobou alebo
viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami
podliehajúcimi oznamovaniu.
(3) Ak dôjde k zmene okolností, na ktorých základe sa
zistí, e údaje v èestnom vyhlásení alebo iné písomné
záznamy súvisiace s finanèným úètom sú nesprávne
alebo pochybné, postupuje sa pri preverovaní existujúcich finanèných úètov subjektov pod¾a odseku 1.
§7
Nové finanèné úèty subjektov
(1) Na urèenie, èi je drite¾om finanèného úètu jedna
osoba alebo viacero osôb, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, alebo pasívne nefinanèné subjekty
s jednou ovládajúcou osobou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, sa postupuje takto:
a) pri otvorení finanèného úètu sa predkladá èestné vyhlásenie, ktoré je súèasou spisovej dokumentácie
k finanènému úètu a ktoré umoní urèi rezidenciu
na daòové úèely drite¾a finanèného úètu a overuje sa
správnos údajov uvedených v èestnom vyhlásení na
základe informácií získaných pri otvorení finanèného
úètu vrátane akejko¾vek dokumentácie získanej pod¾a postupov pre predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu; ak sa na základe údajov uvedených v èestnom
vyhlásení urèí, e drite¾ finanèného úètu nemá iadnu rezidenciu na daòové úèely, rezidencia na daòové
úèely sa môe urèi pod¾a adresy hlavného sídla subjektu,
b) ak sa na základe údajov èestného vyhlásenia urèí, e
drite¾ finanèného úètu je rezidentom èlenského tátu alebo tátu zmluvnej strany medzinárodnej zmlu-
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vy, povauje sa takýto finanèný úèet za úèet podliehajúci oznamovaniu, ak sa na základe dostupných
informácií nepreukáe, e drite¾ finanèného úètu
nie je osobou podliehajúcou oznamovaniu.
(2) Pri preverovaní nového finanèného úètu subjektu
sa urèí, èi drite¾om nového finanèného úètu subjektu
je pasívny nefinanèný subjekt s jednou ovládajúcou
osobou alebo pasívny nefinanèný subjekt s viacerými
ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu. Ak aspoò jedna z osôb ovládajúcich
pasívny nefinanèný subjekt je osobou podliehajúcou
oznamovaniu, finanèný úèet sa povauje za úèet podliehajúci oznamovaniu, prièom pri urèení týchto skutoèností sa postupuje takto:
a) na urèenie, èi je drite¾ finanèného úètu pasívnym
nefinanèným subjektom, sa vychádza z údajov èestného vyhlásenia drite¾a finanèného úètu, ak nie sú
k dispozícii informácie o tom, e drite¾ finanèného
úètu je aktívny nefinanèný subjekt alebo iná finanèná intitúcia ako investièný subjekt uvedený v § 3
ods. 2 písm. c) druhom bode zákona, ktorý nie je finanènou intitúciou z èlenského tátu alebo zo tátu zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy,
b) na urèenie osôb ovládajúcich drite¾a finanèného
úètu sa vyuijú informácie získané a uchovávané
pod¾a postupov na predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania
terorizmu,
c) na urèenie, èi je osoba ovládajúca pasívny nefinanèný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, sa
môe vychádza z údajov uvedených v èestnom vyhlásení drite¾a finanèného úètu alebo takejto ovládajúcej osoby.
Osobitné pravidlá preverovania
finanèných úètov
§8
Ak má finanèná intitúcia pochybnosti o správnosti
údajov uvedených v èestnom vyhlásení, takéto èestné
vyhlásenie sa nepouije na úèely preverovania finanèných úètov.
§9
Ak fyzická osoba iná ako drite¾ finanèného úètu,
ktorá je oprávnená z poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy a ktorá dostáva pozostalostnú dávku, nie je osobou podliehajúcou oznamovaniu, môe sa finanèný úèet tejto osoby povaova za iný
úèet ako úèet podliehajúci oznamovaniu, ak sa z iných
dôkazov nezistí, e príjemca je osobou podliehajúcou
oznamovaniu. Ak existujú informácie potvrdzujúce
skutoènosti uvedené v § 3 ods. 1 písm. b), predpokladá
sa, e fyzická osoba oprávnená z poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy je osobou
podliehajúcou oznamovaniu.
§ 10
(1) Finanèný úèet, ktorý je podielom èlena na skupinovej poistnej zmluve s odkupnou hodnotou alebo na
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skupinovej anuitnej zmluve, sa povauje za finanèný
úèet, ktorý nie je úètom podliehajúcim oznamovaniu,
a to a do dátumu, ku ktorému je suma splatná zamestnancovi, drite¾ovi certifikátu alebo príjemcovi, ak podiel èlena na skupinovej poistnej zmluve s odkupnou
hodnotou alebo na skupinovej anuitnej zmluve spåòa
tieto poiadavky:
a) skupinová poistná zmluva s odkupnou hodnotou
alebo skupinová anuitná zmluva sa uzatvorí so zamestnávate¾om a vzahuje sa na 25 alebo viac zamestnancov alebo drite¾ov certifikátu,
b) zamestnanec alebo drite¾ certifikátu je oprávnený
na vyplatenie podielu pod¾a skupinovej poistnej
zmluvy s odkupnou hodnotou alebo skupinovej anuitnej zmluvy a je oprávnený urèi príjemcov dávky
splatnej po smrti zamestnanca,
c) celková suma splatná zamestnancovi alebo drite¾ovi certifikátu alebo príjemcovi nepresiahne sumu
uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 1 000 000
USD.
(2) Skupinovou poistnou zmluvou s odkupnou hodnotou sa na úèely preverovania finanèných úètov rozumie poistná zmluva, ktorou sa vytvára odkupná hodnota, ktorá poskytuje krytie jednotlivcom zdrueným
prostredníctvom zamestnávate¾a, odborového zdruenia, odborového zväzu alebo iného zdruenia, alebo
skupiny, prièom poistné sa platí za kadého èlena skupiny alebo èlena triedy v rámci skupiny, ktoré sa urèuje
bez oh¾adu na individuálnu zdravotnú charakteristiku
okrem veku, pohlavia èlena alebo triedy èlenov skupiny
a fajèiarskych návykov.
(3) Skupinovou anuitnou zmluvou sa na úèely preverovania rozumie anuitná zmluva, pod¾a ktorej sú
oprávnenou stranou jednotlivci, ktorí sú zdruení
prostredníctvom zamestnávate¾a, odborového zdruenia, odborového zväzu alebo iného zdruenia, alebo
skupiny.
§ 11
(1) Na urèenie celkovej hodnoty zostatku finanèného
úètu alebo celkovej hodnoty finanèného úètu vedeného
pre fyzickú osobu alebo subjekt sa finanèné úèty vedené oznamujúcou finanènou intitúciou alebo prepojeným subjektom zlúèia len v takom rozsahu, v akom informaèné systémy umoòujú prepája finanèné úèty
s jednotlivými údajmi, ako je napríklad èíslo klienta
alebo daòové identifikaèné èíslo a zluèova zostatky na
finanèných úètoch alebo ich hodnoty. Kadému drite¾ovi spoloèného finanèného úètu sa pri zluèovaní finanèných úètov priradí celková hodnota zostatku finanèného úètu alebo celková hodnota finanèného
úètu.
(2) Na urèenie celkovej hodnoty zostatku finanèného
úètu alebo celkovej hodnoty finanèného úètu vedeného
pre urèitú osobu s cie¾om zisti, èi finanèný úèet je finanèným úètom fyzickej osoby s vysokou hodnotou, sa
zlúèia vetky finanèné úèty, o ktorých manaér pre
styk s klientmi finanènej intitúcie usúdi, e ich priamo alebo nepriamo vlastní, kontroluje alebo zriaïuje tá
istá osoba; to sa nevzahuje na splnomocnenca.
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§ 12
(1) Zmena okolností na úèely preverovania finanèných úètov je taká zmena, ktorá vzniká v dôsledku opravy alebo doplnenia informácií o finanènom úète drite¾a finanèného úètu vrátane doplnenia, nahradenia
alebo inej zmeny drite¾a finanèného úètu, alebo v dôsledku opravy alebo doplnenia informácií o finanènom
úète, ktorý je s uvedeným finanèným úètom spojený,
prièom sa uplatòujú pravidlá zluèovania finanèných
úètov uvedené v § 11, ak takáto oprava alebo doplnenie
informácií majú vplyv na postavenie drite¾a úètu.
(2) Ak sa zmenia okolnosti v súvislosti s adresou bydliska pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a v dôsledku tejto zmeny
mono usúdi, e pôvodné písomné dôkazy alebo iná
rovnocenná dokumentácia je nesprávna alebo nespo¾ahlivá, najneskôr v posledný deò prísluného kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho
obdobia alebo do 90 kalendárnych dní po oznámení
alebo zistení takejto zmeny okolností, pod¾a toho èo nastane neskôr, sa získa èestné vyhlásenie a nové písomné dôkazy na urèenie rezidencie drite¾a finanèného
úètu na daòové úèely; ak sa èestné vyhlásenie a písomné dôkazy nezískajú do tohto termínu, postupuje sa vyh¾adávaním v elektronickej databáze pod¾a § 3 ods. 1
písm. b) a e).
§ 13
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(4) Ak na úèely preverovania finanèných úètov je finanèná intitúcia okrem zvereneckého fondu rezidentom na daòové úèely dvoch alebo viacerých èlenských
tátov alebo rezidentom na daòové úèely dvoch alebo
viacerých tátov zmluvnej strany medzinárodnej zmluvy, uplatnia sa postupy preverovania finanèných úètov, ak je rezidentom na daòové úèely Slovenskej republiky a ak je finanèný úèet vedený v Slovenskej
republike.
§ 15
(1) Na úèely preverovania finanèných úètov sa úèet
povauje za úèet vedený finanènou intitúciou, ktorá
a) pri správcovskom úète vykonáva správu aktív na finanènom úète, vrátane drania aktív v mene správcu pre drite¾a úètu v takejto intitúcii,
b) pri vkladovom úète uskutoèòuje platby, okrem
uskutoèòovania platieb agentom finanènej intitúcie bez oh¾adu na to, èi je takýto agent finanènou intitúciou,
c) pri poistnej zmluve s odkupnou hodnotou alebo
anuitnej zmluve uskutoèòuje platby.
(2) Pri majetkovom podiele alebo dlhovom podiele vo
finanènej intitúcii, ktorý predstavuje finanèný úèet,
sa takýto úèet povauje za úèet vedený touto finanènou
intitúciou.
§ 16

Pri nových finanèných úètoch subjektov na urèenie,
èi osoba ovládajúca pasívny nefinanèný subjekt je osobou podliehajúcou oznamovaniu, sa môe na úèely
preverovania finanèných úètov vyui èestné vyhlásenie od drite¾a finanèného úètu alebo ovládajúcej osoby.

Ak nemono urèi rezidenciu na daòové úèely subjektu pod¾a § 6 ods. 3 zákona, subjekt sa na úèely preverovania finanèných úètov povauje za rezidenta na
daòové úèely tátu, v ktorom sa nachádza miesto skutoèného vedenia tohto subjektu.

§ 14

§ 17

(1) Postupy preverovania finanèných úètov pod¾a tejto vyhláky sa vzahujú na finanènú intitúciu, ktorá je
rezidentom Slovenskej republiky na daòové úèely.

(1) Adresa subjektu na úèely preverovania finanèných úètov je miesto, kde sa nachádza miesto skutoèného vedenia tohto subjektu, prièom adresa finanènej
intitúcie, v ktorej subjekt vedie úèet, adresa potovej
schránky alebo adresa pouívaná len na úèely zasielania poty nie je adresou sídla subjektu; to neplatí, ak
nie je takáto adresa jedinou adresou, ktorú subjekt pouíva a uvádza sa ako registrovaná adresa subjektu
v organizaèných dokumentoch subjektu, prièom adresa na preberanie poty alebo úschovu poty nie je adresou sídla subjektu.

(2) Postupy preverovania finanèných úètov pod¾a tejto vyhláky sa vzahujú na zverenecký fond, ktorý je finanènou intitúciou, ak jeden správca alebo viacerí
správcovia sú rezidentmi Slovenskej republiky na daòové úèely; to neplatí, ak zverenecký fond oznamuje
inému èlenskému tátu alebo inému tátu zmluvnej
strany medzinárodnej zmluvy, v ktorom je tento zverenecký fond rezidentom na daòové úèely, vetky informácie o finanèných úètoch podliehajúcich oznamovaniu vedených zvereneckým fondom v obdobnom
rozsahu ako informácie ustanovené zákonom.
(3) Postupy preverovania finanèných úètov pod¾a tejto vyhláky sa vzahujú na finanènú intitúciu okrem
zvereneckého fondu, ktorá nie je rezidentom na daòové
úèely, ak
a) je zaregistrovaná pod¾a právnych predpisov Slovenskej republiky,
b) jej miesto vedenia vrátane miesta skutoèného vedenia je v Slovenskej republike alebo
c) podlieha finanènému doh¾adu v Slovenskej republike.

(2) Adresa bydliska fyzickej osoby na úèely preverovania finanèných úètov je adresa bydliska, ktorú fyzická osoba písomne oznámila finanènej intitúcii.
§ 18
(1) Pri preverovaní finanèných úètov sa vyaduje vynaloi primerané úsilie; za primerané úsilie sa povauje kontaktovanie drite¾a finanèného úètu potou,
osobne alebo telefonicky, vyh¾adávanie v elektronických záznamoch vedených prepojeným subjektom
oznamujúcej finanènej intitúcie v súlade s pravidlami
pre zluèovanie finanèných úètov, prièom primerané
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úsilie automaticky nevedie k zrueniu, zablokovaniu
alebo presunutiu finanèného úètu ani k ukladaniu poiadaviek drite¾ovi finanèného úètu alebo k akémuko¾vek obmedzovaniu prístupu drite¾a finanèného
úètu k jeho finanènému úètu.
(2) Pri získavaní daòového identifikaèného èísla alebo dátumu narodenia je primerané úsilie vynaloené,
ak sa vynaloí aspoò jedenkrát roène, v období medzi
identifikáciou existujúceho finanèného úètu ako úètu
podliehajúceho oznamovaniu a koncom druhého kalendárneho roka nasledujúceho po roku, keï bol tento
finanèný úèet identifikovaný ako úèet podliehajúci
oznamovaniu.
§ 19
Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 20
Prechodné ustanovenia
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zickej osoby s vysokou hodnotou k 31. decembru 2016,
postupy preverovania uvedené v § 4 sa dokonèia v priebehu roka 2017. Ak sa zistí, e finanèný úèet je úètom
podliehajúcim oznamovaniu, poadované informácie
o takomto úète sa oznámia za rok, v ktorom bol finanèný úèet identifikovaný ako úèet podliehajúci oznamovaniu do doby, kým drite¾ finanèného úètu neprestane
by osobou podliehajúcou oznamovaniu.
(3) Postup preverovania existujúceho finanèného
úètu fyzickej osoby s vysokou hodnotou sa uplatní najneskôr do 31. decembra 2016. Kadý finanèný úèet fyzickej osoby s vysokou hodnotou, ktorý bol postupmi
preverovania identifikovaný ako úèet podliehajúci
oznamovaniu, sa povauje za úèet podliehajúci oznamovaniu do doby, kým drite¾ finanèného úètu neprestane by osobou podliehajúcou oznamovaniu.
(4) Postup preverovania existujúceho finanèného úètu subjektu s celkovým zostatkom alebo hodnotou,
ktorá k 31. decembru 2015 presahuje sumu uvedenú
v eurách zodpovedajúcu sume 250 000 USD, sa uplatní
najneskôr do 31. decembra 2017.

(1) Postup preverovania existujúceho finanèného úètu fyzickej osoby s nízkou hodnotou sa uplatní najneskôr do 31. decembra 2017. Kadý finanèný úèet fyzickej osoby s nízkou hodnotou, ktorý bol postupmi
preverovania identifikovaný ako úèet podliehajúci
oznamovaniu, sa povauje za úèet podliehajúci oznamovaniu do doby, kým drite¾ finanèného úètu neprestane by osobou podliehajúcou oznamovaniu.

(5) Postup preverovania existujúceho finanèného úètu subjektu s celkovým zostatkom alebo hodnotou,
ktorá k 31. decembru 2015 nepresahuje sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 250 000 USD, ale
presahuje uvedenú sumu k 31. decembru 2016, sa
uplatní najneskôr v roku 2017.

(2) Ak existujúci finanèný úèet fyzickej osoby nie je finanèným úètom fyzickej osoby s vysokou hodnotou
k 31. decembru 2015, ale stane sa finanèným úètom fy-

Úèinnos

§ 21

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Peter Kaimír v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 446/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zruení smernice
77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11. 3. 2011) v znení smernice Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014 (Ú. v. EÚ L 359,
16. 12. 2014).
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