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356
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) tátna komisia poskytne politickej strane na jej
iados stanovisko k pravidlám financovania politických strán a k pravidlám financovania volebnej kam-

pane. tátna komisia poskytne kandidátovi na jeho
iados stanovisko k pravidlám financovania volebnej
kampane. Stanovisko k iadosti pod¾a prvej vety alebo
stanovisko k iadosti pod¾a druhej vety zale tátna komisia do 30 dní a v èase volebnej kampane do 15 dní od
doruèenia iadosti; stanovisko zverejní zároveò na webovom sídle ministerstva vnútra..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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357
ZÁKON
z 10. novembra 2015
o finanènej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele
a spôsob vykonávania finanènej kontroly a auditu.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzahujú na kontrolu a audit vykonávané pod¾a osobitných predpisov.1)
§2
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) finanèným riadením súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní,
rozpoètovaní, pouití, poskytovaní, úètovaní, výkazníctve verejných financií, finanènej kontrole a audite, ktorého cie¾om je hospodárne, efektívne, úèinné
a úèelné vyuívanie verejných financií,
b) finanènou kontrolou súhrn èinností zabezpeèujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, úèinnosti a úèelnosti finanèných operácií alebo ich èastí
pred ich uskutoènením, v ich priebehu a a do ich
koneèného vysporiadania, zúètovania, dosiahnutia
a udrania výsledkov a cie¾ov finanèných operácií
alebo ich èastí,
c) auditom súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisovacích a konzultaèných
èinností zameraných na zdokona¾ovanie riadiacich
a kontrolných procesov so zoh¾adnením medzinárodne uznávaných audítorských tandardov,
d) finanènou operáciou alebo jej èasou príjem, poskytnutie alebo pouitie verejných financií, právny úkon
alebo iný úkon majetkovej povahy,
1

e) verejnými financiami finanèné prostriedky pod¾a
osobitného predpisu,2) finanèné prostriedky zo zahranièia poskytnuté na základe medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, finanèné prostriedky z rozpoètov èlenských tátov
Európskej únie a finanèné prostriedky z rozpoètov
iných tátov ako èlenských tátov Európskej únie
urèené na financovanie alebo spolufinancovanie
programov Európskej únie; verejnými financiami sú
aj vlastné finanèné prostriedky osoby urèené na financovanie programov realizovaných na základe
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo urèené na spolufinancovanie
programov Európskej únie,
f) orgánom verejnej správy subjekt verejnej správy
pod¾a osobitného predpisu3) a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie,
g) oprávnenou osobou orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu finanènú kontrolu alebo finanènú kontrolu na mieste, správca kapitoly tátneho rozpoètu pod¾a osobitného predpisu,4) ak
vykonáva vnútorný audit alebo Ministerstvo financií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií), Úrad vládneho auditu pod¾a § 4 alebo iná právnická osoba pod¾a § 19 ods. 5, ak vykonávajú vládny
audit,
h) povinnou osobou orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizaèný útvar a osoba, ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykona administratívna finanèná
kontrola, finanèná kontrola na mieste, vnútorný audit alebo vládny audit,
i) prizvanou osobou zamestnanec iného orgánu verejnej
správy, zamestnanec právnickej osoby, cudzinec5)
a iná fyzická osoba, ak ich orgán verejnej správy prizval na vykonanie administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste alebo auditu,
j) zamestnancom fyzická osoba v pracovnom pomere
alebo v obdobnom pracovnom vzahu,6)

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov,
zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, zákon è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
2
) § 2 písm. a), e) a f) a § 35a zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
3
) § 3 ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z.
4
) § 9 ods. 1 zákona è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
5
) § 2 ods. 2 zákona è. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
) Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, 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, zákon
è. 200/1998 Z. z. o tátnej slube colníkov a o zmene a doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení neskorích predpisov, zákon è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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k) auditujúcim orgánom ministerstvo financií a Úrad
vládneho auditu,
l) hospodárnosou vynaloenie verejných financií na
vykonanie èinnosti alebo obstaranie tovarov, prác
a sluieb v správnom èase, vo vhodnom mnostve
a kvalite za najlepiu cenu,
m) efektívnosou najvýhodnejí vzájomný pomer medzi
pouitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami,
n) úèinnosou plnenie urèených cie¾ov a dosahovanie
plánovaných výsledkov vzh¾adom na pouité verejné
financie,
o) úèelnosou vzah medzi urèeným úèelom pouitia
verejných financií a skutoèným úèelom ich pouitia,
p) riadením rizík opakujúci sa proces navzájom previazaných èinností, ktorých cie¾om je riadi potenciálny
vznik rizika, teda obmedzi pravdepodobnos výskytu rizika alebo zníi jeho vplyv s cie¾om predchádza
nepriaznivým výsledkom èi negatívnym javom v èinnosti orgánu verejnej správy a zamedzi vzniku nezrovnalostí a podvodom,
q) rizikom pravdepodobnos výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie urèených cie¾ov
a úloh,
r) osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená
iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.
§3
Pôsobnos ministerstva financií
Ministerstvo financií ako ústredný orgán tátnej
správy pre finanènú kontrolu a audit
a) vypracúva návrhy zákonov a iných veobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finanènej kontroly a auditu,
b) usmeròuje vykonávanie finanènej kontroly a auditu; prísluné orgány verejnej správy sú povinné tieto
usmernenia dodriava,
c) koordinuje plánovanie a vykonávanie vládneho auditu,
d) spolupracuje s inými tátnymi orgánmi, orgánmi
Európskej únie, orgánmi iných tátov a s medzinárodnými organizáciami v oblasti finanènej kontroly
a auditu,
e) zabezpeèuje úlohy orgánu auditu pod¾a osobitných
predpisov,7)
f) plní úlohy Centrálnej harmonizaènej jednotky pre
systém verejnej vnútornej kontroly,
g) poskytuje informácie súvisiace s uplatòovaním toh7

h)
i)
j)
k)
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to zákona orgánom Európskej únie a orgánom iného
tátu na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých
sa Slovenskej republike poskytujú finanèné prostriedky zo zahranièia v lehotách a v rozsahu urèenom orgánmi Európskej únie alebo ustanovené medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finanèné prostriedky zo zahranièia; na tento úèel je ministerstvo financií
oprávnené poadova potrebné informácie od orgánov verejnej správy a iných osôb, ktorým sa poskytli
finanèné prostriedky na financovanie programov
Slovenskej republiky a Európskej únie alebo sa poskytli finanèné prostriedky zo zahranièia na základe
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a tieto orgány a iné osoby sú povinné poadované informácie poskytnú,
zabezpeèuje odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich finanènú kontrolu a audit,
vykonáva vládny audit pod¾a tohto zákona alebo
pod¾a osobitných predpisov,8)
hodnotí kvalitu vykonávania finanènej kontroly
a auditu,
plní ïalie úlohy pod¾a tohto zákona.
§4
Úrad vládneho auditu

(1) Zriaïuje sa Úrad vládneho auditu s pôsobnosou
pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene. Úrad vládneho auditu s písomným súhlasom ministerstva financií je oprávnený zriaïova svoje pracoviská.
(2) Úrad vládneho auditu je rozpoètová organizácia
svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpoèet ministerstva financií.
(3) Úrad vládneho auditu riadi a za jeho èinnos zodpovedá riadite¾, ktorého vymenúva a odvoláva minister
financií Slovenskej republiky (ïalej len minister financií).
(4) Úrad vládneho auditu
a) vykonáva vládny audit pod¾a tohto zákona alebo
pod¾a osobitných predpisov,8)
b) rozhoduje v konaní o poruení finanènej disciplíny
pri nakladaní s finanènými prostriedkami zo zahranièia poskytnutými na základe medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

) Napríklad èl. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na
podporu cie¾a Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), èl. 127 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoloèné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom po¾nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES)
è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), èl. 25 a 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 514/2014 zo 16. apríla 2014,
ktorým sa stanovujú veobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finanènú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej èinnosti, boja proti trestnej èinnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014), èl. 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejie osoby (Ú. v.
EÚ L 72, 12. 3. 2014).
8
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov, zákon
è. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzahov v oblasti tátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o tátnej pomoci), zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov, zákon è. 374/2014 Z. z. o poh¾adávkach
tátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Èiastka 98

c)

d)

e)
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h)
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a s finanènými prostriedkami tátneho rozpoètu, ak
ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto
finanèných prostriedkov,
ukladá a vymáha sankcie za poruenie finanènej
disciplíny pri nakladaní s finanènými prostriedkami
zo zahranièia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s finanènými prostriedkami tátneho rozpoètu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia
týchto finanèných prostriedkov,
rozhoduje v konaní o poruení finanènej disciplíny
pri nakladaní s finanènými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu pod¾a
osobitného predpisu,9)
ukladá a vymáha sankcie za poruenie finanènej
disciplíny pri nakladaní s finanènými prostriedkami
poskytnutými ako podiel zaplatenej dane,9) ktoré sú
príjmom tátneho rozpoètu,
poskytuje súèinnos ministerstvu financií pri výkone jeho pôsobnosti pod¾a § 3,
hodnotí kvalitu vykonávania finanènej kontroly
a vnútorného auditu,
plní ïalie úlohy neuvedené v písmenách a) a g), ak
tak ustanovujú osobitné predpisy.10)
§5
Finanèné riadenie

(1) Orgán verejnej správy je povinný vytvori, zachováva a rozvíja finanèné riadenie, v rámci ktorého zabezpeèuje
a) riadenie rizika a finanènú kontrolu tak, aby sa pri
plnení zámerov a cie¾ov orgánu verejnej správy predchádzalo poruovaniu tohto zákona, veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vyko9

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
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nanie, osobitných predpisov alebo medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11)
a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finanèné prostriedky zo zahranièia,
hospodárnu, efektívnu, úèinnú a úèelnú realizáciu
finanènej operácie alebo jej èasti,
overovanie plnenia podmienok na poskytovanie
a pouívanie verejných financií,
vykonanie alebo pokraèovanie finanènej operácie
alebo jej èasti, len ak je v súlade s § 6 ods. 4,
spo¾ahlivos výkazníctva vrátane vytvárania a uchovávania overite¾ného záznamu o finanènej operácii
alebo jej èasti,
správnos a úplnos informácií o vykonávanej finanènej operácii alebo jej èasti,
ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,12) ich
odha¾ovanie a zabezpeèenie nápravy,
monitorovanie a hodnotenie èinností vykonávaných
orgánom verejnej správy s cie¾om získavania informácií o nich, posudzovania úrovne ich vykonávania,
oznamovania nedostatkov zistených v èinnostiach
vykonávaných orgánom verejnej správy a ich odstraòovanie,
vylúèenie zásahov smerujúcich k ovplyvòovaniu zamestnancov vykonávajúcich finanènú kontrolu,
prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príèin ich vzniku zistených oprávnenou osobou, Najvyím kontrolným úradom Slovenskej republiky, Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov alebo inými orgánmi, ktoré
majú oprávnenie na výkon kontroly alebo auditu
vrátane uplatnenia opatrení proti zamestnancom
zodpovedným za zistené nedostatky.13)

) § 50 zákona è. 595/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej
rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov, zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) Napríklad zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 583/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorích predpisov, Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom,
Lichtentajnským knieatstvom a Nórskym krá¾ovstvom o finanènom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009  2014 (Ú. v. EÚ L 291,
9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórskym krá¾ovstvom a Európskou úniou o nórskom finanènom mechanizme na obdobie rokov 2009 
2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) è. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpoètových pravidlách, ktoré sa vzahujú na
veobecný rozpoèet Únie, a zruení nariadenia Rady (ES, Euratom) è. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) v platnom znení, nariadenie (EÚ) è. 1303/2013, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005
(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) è. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoloèné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom po¾nohospodárskom fonde pre
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami
poskytovania podpory na rieenie zmeny klímy, urèovaním èiastkových cie¾ov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske trukturálne a investièné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014) v platnom znení, zákon è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
) Èl. 2 body 36 a 38 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
13
) Napríklad Zákonník práce v znení neskorích predpisov, zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10
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(2) Orgán verejnej správy je povinný urèi pri poskytovaní a pouití verejných financií také podmienky, aby
bolo zabezpeèené hospodárne, efektívne, úèinné
a úèelné hospodárenie s verejnými financiami.
Finanèná kontrola
§6
(1) Finanèná kontrola sa vykonáva ako
a) základná finanèná kontrola,
b) administratívna finanèná kontrola,
c) finanèná kontrola na mieste.
(2) Za vykonanie finanènej kontroly zodpovedá tatutárny orgán orgánu verejnej správy.
(3) Cie¾om finanènej kontroly je zabezpeèi najmä
a) dodriavanie hospodárnosti, efektívnosti, úèinnosti
a úèelnosti pri hospodárení s verejnými financiami
a realizácii finanènej operácie alebo jej èasti,
b) dodriavanie rozpoètu orgánu verejnej správy,
c) dodriavanie tohto zákona, veobecne záväzných
právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe
ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finanèné
prostriedky zo zahranièia, rozhodnutí vydaných na
základe osobitných predpisov14) alebo vnútorných
predpisov,
d) dodriavanie uzatvorených zmlúv15) orgánom verejnej správy,
e) dodriavanie podmienok na poskytnutie a pouitie
verejných financií,
f) správnos a preukázate¾nos vykonávania finanènej
operácie alebo jej èasti, spo¾ahlivos výkazníctva,
g) ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy,
h) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,12)
i) vèasné a spo¾ahlivé informovanie tatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finanèných operáciách alebo ich èastiach,
j) overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu
nedostatkov zistených administratívnou finanènou
kontrolu alebo finanènou kontrolou na mieste
a na odstránenie príèin ich vzniku,
k) overovanie ïalích skutoèností súvisiacich s finanènou operáciou alebo jej èasou a finanèným riadením.
(4) Orgán verejnej správy finanènou kontrolou ove14
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ruje, v súlade s cie¾mi pod¾a odseku 3 a pod¾a povahy
kadej finanènej operácie alebo jej èasti, jej súlad s
a) rozpoètom orgánu verejnej správy na prísluný rozpoètový rok,
b) rozpoètom orgánu verejnej správy na dva rozpoètové
roky nasledujúce po rozpoètovom roku pod¾a písmena a), ak financovanie finanènej operácie alebo jej
èasti neskonèí v príslunom rozpoètovom roku a ide
o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je
orgánom verejnej správy tátna rozpoètová organizácia,
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,11)
a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finanèné prostriedky zo zahranièia,
d) zmluvami15) uzatvorenými orgánom verejnej správy,
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných
predpisov,14)
f) vnútornými predpismi alebo
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
neuvedenými v písmenách a) a f).
§7
Základná finanèná kontrola
(1) Základnou finanènou kontrolou je orgán verejnej
správy povinný overova vdy súlad kadej finanènej
operácie alebo jej èasti so skutoènosami uvedenými
v § 6 ods. 4 na prísluných stupòoch riadenia.
(2) Základnú finanènú kontrolu vykonáva tatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním urèený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy16) a zamestnanec zodpovedný za rozpoèet, verejné obstarávanie,
správu majetku alebo za iné odborné èinnosti pod¾a povahy finanènej operácie alebo jej èasti pod¾a rozhodnutia tatutárneho orgánu orgánu verejnej správy. Ak je
orgánom verejnej správy obec a nemôe zabezpeèi vykonanie základnej finanènej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finanènú kontrolu starosta a aspoò jedna iná fyzická osoba, ktorú schva¾uje
obecné zastupite¾stvo uznesením.
(3) Osoby pod¾a odseku 2 vykonávajúce základnú finanènú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom
s finanènou operáciou alebo jej èasou súlad so skutoènosami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena
a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finanènej kontroly a vyjadrenia, èi je, alebo nie je moné
finanènú operáciu alebo jej èas vykona, v nej pokra-

) Napríklad zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov, zákon è. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorích predpisov, zákon è. 600/2003 Z. z. o prídavku na diea o zmene a doplnení zákona è. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov, zákon è. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o diea
v znení neskorích predpisov, zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka v znení neskorích predpisov, zákon è. 528/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 571/2009 Z. z. o rodièovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieaa a príspevku na viac súèasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 185/2014 Z. z., zákon è. 292/2014 Z. z o príspevku poskytovanom z európskych trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
15
) Napríklad Obèiansky zákonník v znení neskorích predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov.
16
) Napríklad § 9 Zákonníka práce v znení zákona è. 257/2011 Z. z., § 4 zákona è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorích predpisov, § 7 zákona è. 346/2005 Z. z. v znení neskorích
predpisov, zákon è. 400/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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èova alebo vymáha poskytnuté plnenie, ak sa finanèná operácia alebo jej èas u vykonala.
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 nepouije orgán verejnej správy pri plnení úloh integrovaného záchranného systému a Policajný zbor, Hasièský a záchranný
zbor, Horská záchranná sluba, finanèná správa v oblasti colníctva, ozbrojené sily Slovenskej republiky,
Zbor väzenskej a justiènej stráe, Národný bezpeènostný úrad Slovenskej republiky a spravodajské sluby pri
plnení tých úloh, ktoré neznesú odklad pod¾a osobitných predpisov.17) Rovnako sa ustanovenia odsekov 1
a 3 nepouijú pri odstraòovaní dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne
po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme ochrany ivota, zdravia a v záujme
predchádzania kodám na majetku.
§8
Administratívna finanèná kontrola
(1) Orgán verejnej správy je povinný vykonáva administratívnu finanènú kontrolu súladu kadej finanènej
operácie alebo jej èasti s § 6 ods. 4, ak orgán verejnej
správy poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom.18) Administratívnu
finanènú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7
ods. 2.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepouije na pouitie
verejných financií z rozpoètu orgánu verejnej správy,
ak finanèná operácia alebo jej èas súvisí so zabezpeèením vlastnej prevádzky okrem dotácií a transferov orgánu verejnej správy alebo so zabezpeèením vlastnej
prevádzky okrem dotácií a transferov iného orgánu verejnej správy zapojeného na jeho rozpoèet alebo iného
orgánu verejnej správy v jeho vecnej pôsobnosti.
(3) Ak sa finanèná operácia alebo jej èas vykonáva
na základe správneho konania, súdneho konania, certifikaèného overovania alebo iného konania pod¾a osobitných predpisov,19) administratívna finanèná kontrola sa nevykonáva; to neplatí, ak sa finanèná operácia
alebo jej èas vykonáva na základe rozhodnutia pod¾a
osobitného predpisu.20)
(4) Na vykonávanie administratívnej finanènej kontroly sa pouijú ustanovenia základných pravidiel finanènej kontroly a auditu pod¾a § 20 a 27.
17
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§9
Finanèná kontrola na mieste
(1) Finanènú operáciu alebo jej èas je orgán verejnej
správy oprávnený overova aj finanènou kontrolou na
mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisuje skutoènosti, ktoré povauje za potrebné na úèely
overenia jej súladu s § 6 ods. 4.
(2) Orgán verejnej správy je oprávnený vykonáva finanènú kontrolu na mieste v
a) jeho organizaèných útvaroch,
b) právnickej osobe v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti
alebo zakladate¾skej pôsobnosti alebo v právnickej
osobe, v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov alebo ktorú spravuje,
c) právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jeho rozpoètu, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, za ktoré
zodpovedá orgán verejnej správy, alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie v súlade
s osobitným predpisom,18)
d) inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie
orgánom verejnej správy z jeho rozpoètu, ktorej boli
poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, ktorej boli poskytnuté verejné
financie v súlade s osobitným predpisom,18) alebo
ktorej boli poskytnuté verejné financie právnickou
osobou pod¾a písmena b) alebo písmena c).
(3) Finanènú kontrolu na mieste vykonávajú aspoò
dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy na základe
písomného poverenia vydaného tatutárnym orgánom
orgánu verejnej správy alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôe zabezpeèi vykonanie finanènej kontroly na mieste dvomi svojimi zamestnancami,
môe finanènú kontrolu na mieste vykonáva starosta
a aspoò jedna fyzická osoba, ktorú schváli obecné zastupite¾stvo uznesením.
(4) Na vykonávanie finanènej kontroly na mieste sa
pouijú ustanovenia základných pravidiel finanènej
kontroly a auditu pod¾a § 20 a 27.
Audit
§ 10
(1) Audit sa vykonáva ako vnútorný audit alebo vládny audit.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justiènej stráe v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 315/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
18
) Èl. 4 a èl. 23 nariadenia (EÚ) è. 1299/2013.
19
) Napríklad zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 19 a 30, § 32 a 35 zákona è. 292/2014 Z. z.
20
) § 16 ods. 2 zákona è. 292/2014 Z. z.
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(2) Cie¾om auditu je najmä
a) napomáha k plneniu cie¾ov, úloh a zámerov orgánu
verejnej správy,
b) prináa systematický metodický prístup k zlepovaniu efektívnosti finanèného riadenia,
c) overova a hodnoti systém riadenia rizík, identifikovanie a hodnotenie moných rizík súvisiacich s finanèným riadením a inými èinnosami,
d) overova a hodnoti dodriavanie osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská
republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finanèné prostriedky
zo zahranièia, uzatvorených zmlúv,15) rozhodnutí
vydaných na základe osobitných predpisov14) alebo
vnútorných predpisov pri finanènom riadení a iných
èinnostiach,11)
e) overova a hodnoti hospodárnos, efektívnos,
úèinnos a úèelnos pri hospodárení s verejnými financiami,
f) overova a hodnoti splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodriavanie podmienok
ich pouitia,
g) overova správnos a preukázate¾nos vykonávania
finanènej operácie alebo jej èasti,
h) overova a hodnoti spo¾ahlivos výkazníctva a dostupnos, správnos a úplnos informácií o finanèných operáciách alebo ich èastiach,
i) overova a hodnoti úroveò ochrany majetku, úroveò informácií a úroveò predchádzania podvodom
a nezrovnalostiam,
j) overova a hodnoti bezpeènos a funkènos informaèných systémov, primeranos a úplnos informácií, ktoré informaèný systém obsahuje,
k) overova plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vnútorným auditom alebo vládnym auditom a na odstránenie príèin ich vzniku,
l) odporúèa zlepenia riadenia rizík a finanèného riadenia na minimalizáciu rizík,
m) overova a hodnoti ïalie skutoènosti súvisiace s finanènou operáciou alebo jej èasou a finanèným riadením.
(3) Zamestnanca vykonávajúceho vnútorný audit
alebo vládny audit nemono poverova èinnosami,
ktoré nesúvisia s vykonávaním auditu alebo sú v rozpore s jeho nezávislosou a je potrebné vylúèi akéko¾vek
zásahy smerujúce k ovplyvòovaniu zamestnancov vykonávajúcich vnútorný audit alebo vládny audit.
(4) Na vykonávanie auditu sa pouijú ustanovenia
základných pravidiel finanènej kontroly a auditu pod¾a
§ 20 a 27.
§ 11
Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
(1) Zriaïuje sa Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ïalej len výbor) ako nezávislý poradenský a konzultaèný orgán na výkon auditu. Èlenmi výboru sú zástupca Najvyieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky, zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky,
zástupca ministerstva financií, zástupca Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky a zástupca Gene-
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rálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Predsedom
výboru je zástupca Najvyieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky.
(2) Výbor plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva poradenskú a konzultaènú èinnos pre
správcov kapitoly tátneho rozpoètu alebo pre ministerstvo financií pri jeho hodnotení kvality vykonávania auditu pod¾a § 19 ods. 4,
b) posudzuje dôvody smerujúce k odvolaniu vnútorného audítora alebo vládneho audítora a predkladá vyjadrenie k týmto dôvodom odvolania okrem vládneho audítora inej právnickej osoby pod¾a § 19 ods. 5
do 30 pracovných dní od ich doruèenia výboru,
c) posudzuje roènú správu o vykonaných vnútorných
auditoch za predchádzajúci rok schválenú tatutárnym orgánom správcu kapitoly tátneho rozpoètu
a môe zasla návrh ministerstvu financií na vykonanie hodnotenia kvality vykonávania vnútorného
auditu pod¾a § 19 ods. 4.
(3) Ïalie úlohy výboru a spôsob rokovania upraví
tatút výboru, ktorý schva¾uje predseda výboru.
§ 12
Podmienky vymenovania vnútorného audítora
a vládneho audítora
(1) Za vnútorného audítora a vládneho audítora mono vymenova zamestnanca správcu kapitoly tátneho
rozpoètu, zamestnanca auditujúceho orgánu alebo zamestnanca inej právnickej osoby pod¾a § 19 ods. 5, ktorý spåòa tieto podmienky:
a) je spôsobilý na právne úkony,
b) je bezúhonný,
c) získal vysokokolské vzdelanie druhého stupòa,
d) má odbornú spôsobilos,
e) má najmenej dva roky odbornej praxe v oblasti administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste, vnútorného auditu, vládneho auditu
alebo kontroly a auditu vykonávaných pod¾a osobitných predpisov.1)
(2) Na úèely tohto zákona sa za bezúhonného povauje fyzická osoba, ktorá nespáchala trestný èin majetkovej povahy, alebo iný úmyselný trestný èin. Bezúhonnos sa preukazuje výpisom z registra trestov, nie
starím ako tri mesiace pred jeho vymenovaním.
(3) Odbornou spôsobilosou sa na úèely tohto zákona rozumie súhrn vedomostí a praktických skúseností
potrebných na vykonávanie auditu. Odborná spôsobilos sa preukazuje osvedèením o úspenom vykonaní
kvalifikaènej skúky.
(4) Odborná prax sa preukazuje dokladmi, z ktorých
mono zisti poadovanú dåku a obsah odbornej praxe
v oblastiach pod¾a odseku 1 písm. e).
(5) Ministerstvo financií vedie zoznam vnútorných
audítorov a vládnych audítorov, ktorý je verejne prístupným registrom zverejneným na webovom sídle ministerstva financií. Zoznam vnútorných audítorov
a vládnych audítorov obsahuje meno a priezvisko vnútorného audítora alebo vládneho audítora, dátum jeho
vymenovania, dátum jeho odvolania a právnickú oso-
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bu, v ktorej je vymenovaný; to neplatí, ak si to vyaduje
ochrana utajovaných skutoèností.
§ 13
Kvalifikaèná skúka
(1) Kvalifikaèná skúka je zameraná najmä na overenie vedomostí z
a) tohto zákona, veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných
predpisov súvisiacich s auditom,
b) medzinárodne uznávaných audítorských tandardov,
c) postupov a iných dokumentov súvisiacich s vykonávaním auditu, ktoré sú verejne prístupné.
(2) Vykonanie kvalifikaènej skúky zabezpeèuje ministerstvo financií.
(3) Okruhy tém, ktoré obsahuje kvalifikaèná skúka,
termín a miesto konania kvalifikaènej skúky sa zverejnia na webovom sídle ministerstva financií najneskôr 30 pracovných dní pred termínom jej konania.
(4) Kvalifikaèná skúka sa koná na základe písomnej
iadosti o vykonanie kvalifikaènej skúky doruèenej
uchádzaèom ministerstvu financií najneskôr 15 pracovných dní pred termínom jej konania. Ministerstvo
financií zverejní zoznam uchádzaèov o kvalifikaènú
skúku na svojom webovom sídle; to neplatí, ak si to
vyaduje ochrana utajovaných skutoèností.
(5) Kvalifikaèná skúka sa koná v tátnom jazyku
pred skúobnou komisiou vymenovanou ministrom financií. Kvalifikaèná skúka pozostáva z písomnej èasti
a ústnej èasti. Podrobnosti o skúobnej komisii a kvalifikaènej skúke upraví skúobný poriadok, ktorý zverejní ministerstvo financií na svojom webovom sídle.
(6) Výsledok kvalifikaènej skúky oznámi ministerstvo financií uchádzaèovi do 20 pracovných dní odo
dòa jej vykonania. Ak uchádzaè na kvalifikaènej skúke vyhovel, prílohou oznámenia o výsledku kvalifikaènej skúky je osvedèenie o úspenom vykonaní kvalifikaènej skúky. Ak uchádzaè na kvalifikaènej skúke
nevyhovel, môe na základe novej písomnej iadosti
o vykonanie kvalifikaènej skúky vykona kvalifikaènú
skúku opakovane a po uplynutí iestich mesiacov od
neúspene absolvovanej kvalifikaènej skúky. Uchádzaè takto môe kvalifikaènú skúku po jej neúspenom vykonaní opakova najviac trikrát.
§ 14
Odborné vzdelávanie
(1) Odborné vzdelávanie je priebené získavanie, obnovovanie, udriavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a odborných schopností vnútorného audítora
alebo vládneho audítora.
(2) Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní absolvova odborné vzdelávanie, ktoré zabezpeèuje ministerstvo financií. Ako súèas odborného vzdelávania
môe ministerstvo financií uzna aj absolvovanie iných
21

) Napríklad § 32 ods. 1 písm. i) a § 68 zákona è. 400/2009 Z. z.

Strana 3533

foriem vzdelávania za predpokladu ich odbornej, obsahovej a kvalitatívnej porovnate¾nosti s odborným
vzdelávaním zabezpeèovaným ministerstvom financií,
prièom rovnakú vzdelávaciu aktivitu mono do odborného vzdelávania zapoèíta len raz.
(3) Ako súèas odborného vzdelávania môe ministerstvo financií uzna vnútornému audítorovi alebo
vládnemu audítorovi aj jeho samostatnú lektorskú èinnos, ak je po odbornej, obsahovej a kvalitatívnej stránke porovnate¾ná s odborným vzdelávaním zabezpeèovaným ministerstvom financií.
(4) Ministerstvo financií môe uzna absolvovanie
iných foriem vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej
èinnosti na základe iadosti o uznanie absolvovania
iných foriem vzdelávania alebo iadosti o uznanie vykonávania lektorskej èinnosti spolu s dokladmi preukazujúcimi absolvovanie inej formy vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej èinnosti preukazujúcimi termín
ich konania, obsahovú náplò, meno a priezvisko prednáajúceho predloenými vnútorným audítorom alebo
vládnym audítorom najneskôr do 20 pracovných dní od
ich realizácie. Vyjadrenie k iadosti o uznanie absolvovania iných foriem vzdelávania alebo k iadosti o uznanie vykonávania lektorskej èinnosti zale ministerstvo
financií vnútornému audítorovi alebo vládnemu audítorovi najneskôr do 15 pracovných dní od jej predloenia.
(5) Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní
v kadom kalendárnom roku absolvova najmenej 20
hodín odborného vzdelávania. Vnútorný audítor
a vládny audítor vymenovaní v prvom polroku sú povinní absolvova najmenej desa hodín odborného
vzdelávania v príslunom kalendárnom roku. Vnútorný audítor a vládny audítor vymenovaní v druhom polroku prísluného kalendárneho roka sú povinní absolvova najmenej 20 hodín odborného vzdelávania a
v nasledujúcom kalendárnom roku.
(6) Povinnos pod¾a odseku 5 sa nevzahuje na vnútorného audítora a vládneho audítora z dôvodu materskej dovolenky, rodièovskej dovolenky, doèasnej pracovnej neschopnosti dlhej ako 60 pracovných dní
alebo z dôvodov, ktoré ustanovuje osobitný predpis.21)
Ak pominú dôvody pod¾a prvej vety, vnútorný audítor
a vládny audítor postupujú rovnako pod¾a odseku 5.
(7) Splnenie podmienok odborného vzdelávania overuje ministerstvo financií.
§ 15
Odvolanie vnútorného audítora
a vládneho audítora
(1) Ministerstvo financií na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh
na odvolanie vnútorného audítora inému správcovi kapitoly tátneho rozpoètu, ktorý ho vymenoval, ak tento
vnútorný audítor nesplnil podmienky odborného vzdelávania pod¾a § 14. tatutárny orgán iného správcu kapitoly tátneho rozpoètu na základe návrhu pod¾a prvej
vety odvolá vnútorného audítora, ktorého vymenoval.
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Iný správca kapitoly tátneho rozpoètu túto skutoènos oznámi najneskôr do desiatich pracovných dní
odo dòa odvolania vnútorného audítora ministerstvu
financií. Minister financií odvolá vnútorného audítora
ministerstva financií, ak vnútorný audítor ministerstva financií nesplní podmienky odborného vzdelávania pod¾a § 14. Ministerstvo financií alebo iný správca
kapitoly tátneho rozpoètu odvolanie vnútorného audítora oznámi výboru do desiatich pracovných dní od
jeho odvolania.
(2) Ministerstvo financií odvolá vládneho audítora,
ak vládny audítor nesplní podmienky odborného vzdelávania pod¾a § 14. Ministerstvo financií oznámi výboru
odvolanie vládneho audítora do desiatich pracovných
dní od jeho odvolania.
(3) Ministerstvo financií môe zasla návrh na odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, vnútorného audítora iného správcu kapitoly tátneho rozpoètu, vládneho audítora ministerstva financií alebo
vládneho audítora Úradu vládneho auditu na posúdenie výboru, ak pri hodnotení kvality vykonávania auditu pod¾a § 19 ods. 4 zistí, e vnútorný audítor ministerstva financií, vnútorný audítor iného správcu kapitoly
tátneho rozpoètu, vládny audítor ministerstva financií alebo vládny audítor Úradu vládneho auditu pri vykonávaní auditu poruil veobecne záväzné právne
predpisy, právne záväzné akty Európskej únie alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ministerstvo financií zasiela tento návrh
výboru najneskôr do desiatich pracovných dní odo dòa
ukonèenia hodnotenia kvality vykonávania auditu
pod¾a § 19 ods. 4.
(4) Ministerstvo financií alebo iný správca kapitoly
tátneho rozpoètu zasiela návrh s uvedením dôvodov
na odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, vnútorného audítora iného správcu kapitoly tátneho rozpoètu, vládneho audítora ministerstva financií
alebo vládneho audítora Úradu vládneho auditu na posúdenie výboru pred uskutoènením zmeny, skonèením
alebo zánikom ich tátnozamestnaneckého pomeru,
sluobného pomeru alebo pracovného pomeru pod¾a
osobitných predpisov.22)
(5) Minister financií alebo tatutárny orgán iného
správcu kapitoly tátneho rozpoètu po posúdení dôvodov odvolania pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 výborom
a na základe vyjadrenia výboru, môe odvola vnútorného audítora, ktorého vymenoval. Iný správca kapitoly tátneho rozpoètu túto skutoènos oznámi najneskôr do desiatich pracovných dní odo dòa odvolania
vnútorného audítora ministerstvu financií.
(6) Ministerstvo financií po posúdení dôvodov odvolania pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 výborom a na základe vyjadrenia výboru, môe odvola vládneho audítora, ktorého vymenovalo. Vládneho audítora inej
právnickej osoby pod¾a § 19 ods. 5 môe odvola ministerstvo financií na základe realizovaného hodnotenia
kvality vykonávania auditu alebo na základe oznáme22
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nia tejto právnickej osoby o zmene, skonèení alebo
zániku pracovného pomeru vládneho audítora tejto
právnickej osoby, prièom dôvody tohto odvolania nepodliehajú posúdeniu výborom. Úrad vládneho auditu
alebo iná právnická osoba pod¾a § 19 ods. 5 oznámi najneskôr do desiatich pracovných dní zmenu, skonèenie
alebo zánik tátnozamestnaneckého pomeru alebo
pracovného pomeru svojho vládneho audítora ministerstvu financií.
(7) Vnútorný audítor alebo vládny audítor odvolaný
na základe návrhu pod¾a odsekov 1 a 3 môe by znovu
vymenovaný za vnútorného audítora alebo vládneho
audítora a po opätovnom úspenom vykonaní kvalifikaènej skúky, ktorú môe po odvolaní opakova najviac dvakrát.
Vnútorný audit
§ 16
(1) Vykonávanie vnútorného auditu je povinný zabezpeèi správca kapitoly tátneho rozpoètu minimálne dvoma svojimi zamestnancami. Útvar vnútorného
auditu je organizaène priamo podriadený tatutárnemu orgánu správcu kapitoly tátneho rozpoètu, funkène a organizaène oddelený a nezávislý od iných organizaèných útvarov správcu kapitoly tátneho rozpoètu
a od výkonu finanènej kontroly. tatutárny orgán
správcu kapitoly tátneho rozpoètu zodpovedá za efektívne a úèinné vyuitie výsledkov vnútorného auditu
pri skvalitòovaní finanèného riadenia so zameraním na
hospodárne, efektívne, úèinné a úèelné plnenie úloh
správcu kapitoly tátneho rozpoètu.
(2) Vnútorný audit je oprávnený vykonáva vnútorný
audítor správcu kapitoly tátneho rozpoètu a zamestnanec správcu kapitoly tátneho rozpoètu. Vnútorný
audit mono vykonáva len pod vedením vnútorného
audítora a na základe písomného poverenia na vykonanie vnútorného auditu vydaného tatutárnym orgánom správcu kapitoly tátneho rozpoètu.
(3) Vnútorného audítora je oprávnený vymenova
tatutárny orgán správcu kapitoly tátneho rozpoètu
po splnení podmienok pod¾a § 12 ods. 1. Vymenovanie
vnútorného audítora je tatutárny orgán správcu kapitoly tátneho rozpoètu povinný oznámi ministerstvu
financií do desiatich pracovných dní odo dòa vymenovania vnútorného audítora.
(4) Správca kapitoly tátneho rozpoètu vykonáva
vnútorný audit v
a) organizaèných útvaroch správcu kapitoly tátneho
rozpoètu,
b) právnickej osobe v jeho zriaïovate¾skej pôsobnosti
alebo zakladate¾skej pôsobnosti, alebo v právnickej
osobe, v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov, alebo ktorú spravuje,
c) právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z jeho rozpoètu, prostredníc-

) Napríklad § 55 a 59 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov, § 35 a 189 zákona è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov,
§ 55, 65, 69 a 75 zákona è. 346/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 31 a 46 zákona è. 400/2009 Z. z. v znení zákona è. 151/2010
Z. z.
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tvom ktorej sa poskytujú verejné financie, za ktoré
zodpovedá orgán verejnej správy, alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie v súlade
s osobitným predpisom,18)
d) inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie
orgánom verejnej správy z jeho rozpoètu, ktorej boli
poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, ktorej boli poskytnuté verejné
financie v súlade s osobitným predpisom18) alebo
ktorej boli poskytnuté verejné financie právnickou
osobou pod¾a písmena b) alebo písmena c).
(5) Okrem cie¾ov uvedených v § 10 ods. 2 je cie¾om
vnútorného auditu overova aj dodriavanie ustanovení tohto zákona súvisiacich s výkonom finanènej kontroly a veobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonávanie finanènej kontroly.
(6) Útvar vnútorného auditu je povinný vypracova
a predloi na schválenie tatutárnemu orgánu správcu kapitoly tátneho rozpoètu tatút vnútorného auditu, v ktorom sa urèuje postavenie, ciele a èinnosti útvaru vnútorného auditu.
§ 17
(1) Vnútorný audit sa vykonáva v súlade so strednodobým plánom vnútorného auditu (ïalej len strednodobý plán), s roèným plánom jednotlivých vnútorných
auditov (ïalej len roèný plán) a pod¾a programu vnútorného auditu.
(2) Strednodobý plán obsahuje najmä priority vnútorného auditu, èas potrebný na vykonanie a frekvenciu vnútorných auditov, potreby správcu kapitoly tátneho rozpoètu z h¾adiska doterajích výsledkov jeho
èinnosti a predpokladaných cie¾ov na viacroèné obdobie, spravidla na tri roky.
(3) Roèný plán vychádza zo strednodobého plánu
a spresòuje rozsah a cie¾ vnútorných auditov, èasové
rozvrhnutie, personálne zabezpeèenie a ïalie èinnosti, ktoré súvisia so zabezpeèením vykonávania vnútorného auditu.
(4) Strednodobý plán a roèný plán vypracúva útvar
vnútorného auditu na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú z urèených úloh a cie¾ov
správcu kapitoly tátneho rozpoètu s prihliadnutím na
výsledky iných kontrol a auditov. Útvar vnútorného auditu prerokuje prípravu plánov s prísluným tatutárnym orgánom správcu kapitoly tátneho rozpoètu, ktorý tieto plány schva¾uje, prièom je povinný zoh¾adni
návrhy a odporúèania tatutárneho orgánu správcu
kapitoly tátneho rozpoètu. Zmeny a doplnenie schváleného strednodobého plánu a roèného plánu na základe aktuálneho prehodnotenia rizík schva¾uje tatutárny orgán správcu kapitoly tátneho rozpoètu.
(5) V odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení
na výskyt nepredvídaných rizík, môe útvar vnútorného auditu na základe rozhodnutia tatutárneho orgánu
správcu kapitoly tátneho rozpoètu alebo s jeho súhlasom vykona vnútorný audit, ktorý nebol v roènom pláne.
(6) Program vnútorného auditu schva¾uje tatutárny
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orgán správcu kapitoly tátneho rozpoètu pre kadý
vnútorný audit pred zaèatím vnútorného auditu.
(7) Program vnútorného auditu obsahuje najmä
názov a sídlo oprávnenej osoby,
názov a sídlo povinnej osoby,
hodnotený úsek èinnosti povinnej osoby,
cie¾ vnútorného auditu,
obdobie, ktoré bude vnútorný audit hodnoti,
zaèiatok a predpokladanú dobu vykonávania vnútorného auditu,
g) ïalie údaje, ktoré bliie charakterizujú podmienky vykonania vnútorného auditu.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(8) Vnútorný audítor poverený vedením vnútorného
auditu predloí správu alebo èiastkovú správu z vykonaného vnútorného auditu tatutárnemu orgánu
správcu kapitoly tátneho rozpoètu.
§ 18
(1) Útvar vnútorného auditu je povinný
a) zasla ministerstvu financií a Najvyiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky schválené plány
vnútorného auditu najneskôr do 31. januára prísluného roka,
b) vypracova a zasla roènú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú
tatutárnym orgánom správcu kapitoly tátneho
rozpoètu do konca februára prísluného roka ministerstvu financií a výboru,
c) zabezpeèi zhromaïovanie, vedenie a uchovávanie
príslunej pracovnej dokumentácie ku kadému
vnútornému auditu.
(2) Obsah roènej správy o vykonaných vnútorných
auditoch ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo financií.
Vládny audit
§ 19
(1) Vládny audit vykonáva auditujúci orgán a iná
právnická osoba pod¾a odseku 5 samostatne alebo spoloène. Organizaèný útvar vykonávajúci vládny audit je
funkène a organizaène oddelený a nezávislý od iných
organizaèných útvarov, finanènej kontroly a vnútorného auditu.
(2) Vládny audit je oprávnený vykonáva vládny audítor, zamestnanci auditujúceho orgánu alebo zamestnanci inej právnickej osoby pod¾a odseku 5. Vládneho
audítora je oprávnené vymenova ministerstvo financií
po splnení podmienok pod¾a § 12 ods. 1. Vládny audit
mono vykona len pod vedením vládneho audítora
a na základe písomného poverenia na vykonanie vládneho auditu vydaného tatutárnym orgánom auditujúceho orgánu alebo inej právnickej osoby pod¾a odseku 5 alebo ním písomne splnomocneným vedúcim
zamestnancom auditujúceho orgánu alebo inej právnickej osoby pod¾a odseku 5.
(3) Vládny audit sa vykonáva v
a) orgáne verejnej správy; v orgánoch verejnej správy,
ktorými sú Najvyí kontrolný úrad Slovenskej re-
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publiky, Slovenská informaèná sluba, Vojenské
spravodajstvo v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky za podmienok ustanovených
v osobitných predpisoch alebo medzinárodných
zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike
poskytujú finanèné prostriedky zo zahranièia,
obci, vyom územnom celku, nimi zriadených alebo
zaloených právnických osobách, a to vládny audit
verejných financií, ktoré tvoria príjmy rozpoètu obce
a príjmy rozpoètu vyieho územného celku pod¾a
osobitného predpisu,23) a ich pouitie,
právnickej osobe, ku ktorej orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladate¾a, zriaïovate¾a alebo
v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske
práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladate¾a alebo zriaïovate¾a Slovenská
informaèná sluba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách,
ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finanèné prostriedky zo zahranièia,
osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie
v súlade s osobitným predpisom;18) v osobe, ktorej
alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informaèná
sluba poskytuje verejné financie, vykonáva vládny
audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej
republike poskytujú finanèné prostriedky zo zahranièia,
inej osobe, ako je uvedená v písmenách a) a d), ak
tak ustanovuje osobitný predpis.8)

(4) Okrem cie¾ov auditu uvedených v § 10 ods. 2 je
cie¾om vládneho auditu overova dodriavanie ustanovení tohto zákona, veobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na jeho vykonanie, hodnoti kvalitu vykonávania finanènej kontroly a auditu a navrhova opatrenia na zvýenie ich kvality.
(5) Ministerstvo financií môe výkonom vládneho auditu poveri inú právnickú osobu, ktorá má odborné,
personálne a materiálne predpoklady na výkon vládneho auditu.
(6) Úrad vládneho auditu a iná právnická osoba pod¾a odseku 5 vykonávajú vládny audit v osobách uvedených v odseku 3 okrem Najvyieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky, Slovenskej informaènej
sluby a Vojenského spravodajstva.
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Základné pravidlá
finanènej kontroly a auditu
§ 20
(1) Administratívna finanèná kontrola sa zaèína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voèi oprávnenej
osobe. Finanèná kontrola na mieste a audit sa zaèína
vykonaním prvého úkonu voèi povinnej osobe.
(2) Oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste
alebo auditu je oprávnená
a) vyadova a odobera od povinnej osoby alebo od
osoby, ktorá je vo vzahu k finanènej operácii alebo
jej èasti dodávate¾om výkonov, tovarov, prác alebo
sluieb, alebo akejko¾vek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon finanènej kontroly alebo auditu, ak ich
poskytnutiu nebráni osobitný predpis24) (ïalej len
tretia osoba), v urèenej lehote originály alebo úradne osvedèené kópie dokladov, písomnosti, záznamy
dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finanènou kontrolou, finanènou
kontrolou na mieste a auditom,
b) vyadova od povinnej osoby alebo od tretej osoby
súèinnos v rozsahu oprávnení pod¾a tohto zákona,
c) vyadova od povinnej osoby prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príèin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene
predpokladá
vzh¾adom
na
závanos
nedostatkov, e prijaté opatrenia nie sú úèinné, a vyadova predloenie nového písomného zoznamu
opatrení v lehote urèenej oprávnenou osobou.
(3) Oprávnená osoba je pri vykonávaní finanènej
kontroly na mieste a auditu oprávnená v nevyhnutnom
rozsahu za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch,25) okrem oprávnení uvedených v odseku 2,
vstupova do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok povinnej osoby alebo
tretej osoby alebo vstupova do obydlia, ak sa pouíva
aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej èinnosti.
(4) Oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste
alebo auditu je povinná
a) potvrdi povinnej osobe alebo tretej osobe odobratie
poskytnutých originálov alebo úradne osvedèených
kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky,
ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finanènou kontrolou, finanènou kontrolou
na mieste alebo auditom a zabezpeèi ich riadnu

) § 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a § 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zákona è. 583/2004 Z. z. v znení zákona è. 361/2014 Z. z.
) Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok) v znení neskorích predpisov, § 23 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní ( ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 297/2008 Z. z.
25
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 198/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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c)

d)
e)
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ochranu pred stratou, znièením, pokodením a zneuitím; tieto veci oprávnená osoba vráti bezodkladne
tomu, od koho sa vyiadali, ak nie sú potrebné na
konanie pod¾a Trestného poriadku alebo na iné konanie pod¾a osobitných predpisov,26)
oboznámi povinnú osobu s návrhom èiastkovej
správy alebo s návrhom správy jeho doruèením, ak
boli zistené nedostatky a vyiada od povinnej osoby
v urèenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúèaniam alebo
k opatreniam a k lehote na predloenie písomného
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich
vzniku, uvedených v návrhu èiastkovej správy alebo
v návrhu správy,
preveri opodstatnenos námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúèaniam alebo
k opatreniam a k lehote na predloenie písomného
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich
vzniku uvedených v návrhu èiastkovej správy alebo
v návrhu správy a zoh¾adni opodstatnené námietky
v èiastkovej správe alebo v správe a neopodstatnenos námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámi povinnej osobe v èiastkovej správe
alebo v správe,
zasla èiastkovú správu alebo správu povinnej osobe,
oznámi podozrenie zo spáchania trestného èinu,
priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu orgánom prísluným pod¾a trestného poriadku
alebo pod¾a osobitných predpisov,26) prièom tieto podozrenia sa v návrhu èiastkovej správy, návrhu
správy, èiastkovej správe alebo v správe neuvádzajú.

(5) Oprávnená osoba pri vykonávaní finanènej kontroly na mieste a auditu, okrem povinností uvedených
v odseku 4, je povinná
a) vopred oznámi povinnej osobe alebo tretej osobe
termín a cie¾ výkonu finanènej kontroly na mieste
alebo auditu; ak by oznámením o výkone finanènej
kontroly na mieste alebo auditu mohlo dôjs k zmareniu cie¾a finanènej kontroly na mieste alebo auditu alebo ak hrozí, e doklady alebo iné podklady
budú znehodnotené, znièené alebo pozmenené, je
povinná oznámenie urobi najneskôr pri vstupe pod¾a odseku 3,
b) preukáza sa oprávnením na vykonanie finanènej
kontroly na mieste alebo auditu a umoni na základe poiadavky povinnej osoby nahliadnu do preukazu totonosti alebo sluobného preukazu.
(6) Návrh èiastkovej správy alebo návrh správy pod¾a
odseku 4 písm. b) sa povauje za doruèený, aj ak ho povinná osoba odmietne prevzia, a to dòom odmietnutia
jej prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh èiastkovej
správy nemono doruèi na známu adresu povinnej
26
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osoby, tieto návrhy sa povaujú za doruèené uplynutím
troch dní od ich neúspeného doruèenia povinnej osobe.
(7) Pri výkone auditu je návrh èiastkovej správy a návrh správy prerokovaný s povinnou osobou pred jej doruèením na oboznámenie pod¾a odseku 4 písm. b). Ak
sa povinná osoba nedostaví na prerokovanie návrhu
èiastkovej správy alebo návrhu správy v termíne urèenom oprávnenou osobou, povauje sa návrh èiastkovej
správy a návrh správy za prerokovaný.
(8) Na prerokovaní návrhu èiastkovej správy alebo návrhu správy pri výkone auditu je oprávnený zúèastni sa aj iný zamestnanec auditujúceho orgánu
alebo správcu kapitoly tátneho rozpoètu ako ten, ktorý bol poverený na výkon vnútorného auditu pod¾a § 16
ods. 2 alebo vládneho auditu pod¾a § 19 ods. 2.
§ 21
(1) Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste alebo
auditu je oprávnená
a) vyadova od oprávnenej osoby alebo od prizvanej
osoby potvrdenie o odobratí poskytnutých originálov alebo úradne osvedèených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäových médiách
prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných
podkladov súvisiacich s administratívnou finanènou kontrolou, finanènou kontrolou na mieste alebo auditom,
b) poda v lehote urèenej oprávnenou osobou písomné
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúèaniam alebo opatreniam a k lehote na predloenie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie
príèin ich vzniku uvedeným v návrhu èiastkovej
správy alebo v návrhu správy; ak povinná osoba
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúèaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloenie
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie
príèin ich vzniku uvedeným v návrhu èiastkovej
správy alebo v návrhu správy neuplatní námietky
v urèenej lehote, povaujú sa zistené nedostatky
a navrhnuté odporúèania alebo opatrenia a lehota
na predloenie písomného zoznamu splnených
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich vzniku za akceptované,
c) vyadova od oprávnenej osoby zaslanie èiastkovej
správy alebo správy.
(2) Povinná osoba je pri vykonávaní finanènej kontroly na mieste a auditu oprávnená, okrem oprávnení
uvedených v odseku 1, vyadova od oprávnenej osoby
alebo od prizvanej osoby preukázanie sa písomným po-

) Napríklad Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov, zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích prepisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 171/1993 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 153/ 2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorích predpisov.
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verením na vykonanie finanènej kontroly na mieste alebo auditu a vyadova nahliadnutie do preukazu totonosti alebo sluobného preukazu.
(3) Povinná osoba pri vykonávaní administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste alebo
auditu je povinná
a) predloi oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe na
vyiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými orgánmi, ktoré súvisia s administratívnou finanènou kontrolou, finanènou kontrolou na
mieste alebo auditom,
b) predloi v lehote urèenej oprávnenou osobou alebo
prizvanou osobou vyiadané originály alebo úradne
osvedèené kópie dokladov, písomností, záznamov
dát na pamäových médiách prostriedkov výpoètovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finanènou kontrolou, finanènou
kontrolou na mieste alebo auditom a vyda jej na vyiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti,
c) poskytnú súèinnos oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe,
d) prija v lehote urèenej oprávnenou osobou opatrenia
na nápravu nedostatkov uvedených v èiastkovej
správe alebo v správe a odstráni príèiny ich vzniku,
e) predloi oprávnenej osobe v urèenej lehote písomný
zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich
vzniku,
f) prepracova a predloi v lehote urèenej oprávnenou
osobou písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príèin ich vzniku uvedených v èiastkovej správe alebo v správe, ak
oprávnená osoba vyadovala ich prepracovanie
a predloenie písomného zoznamu prepracovaných
opatrení.
(4) Povinná osoba pri vykonávaní finanènej kontroly
na mieste a auditu, okrem povinností uvedených v odseku 3, je povinná
a) vytvori podmienky na vykonanie finanènej kontroly
na mieste alebo auditu a zdra sa konania, ktoré by
mohlo ohrozi ich zaèatie a riadny priebeh,
b) oboznámi pri zaèatí finanènej kontroly na mieste
alebo auditu oprávnenú osobu alebo prizvanú osobu
s bezpeènostnými predpismi, ktoré sa vzahujú na
priestory, v ktorých sa vykonáva finanèná kontrola
na mieste alebo audit,
c) umoni oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe
vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia,
ak sa pouíva aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej èinnosti.
(5) Pri vykonávaní auditu je povinná osoba oprávnená dostavi sa na prerokovanie návrhu èiastkovej správy alebo návrhu správy na základe poiadania oprávnenej osoby. Ak sa povinná osoba nedostaví na
prerokovanie návrhu èiastkovej správy alebo návrhu
správy v termíne urèenom oprávnenou osobou, povauje sa návrh èiastkovej správy alebo návrh správy za
prerokovaný.
(6) Na prerokovaní návrhu èiastkovej správy ale-
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bo návrhu správy pod¾a § 20 ods. 8 je povinná osoba
povinná umoni úèas aj iného zamestnanca auditujúceho orgánu alebo správcu kapitoly tátneho rozpoètu, ako toho, ktorý bol poverený na výkon vnútorného
auditu pod¾a § 16 ods. 2 alebo vládneho auditu pod¾a
§ 19 ods. 2.
§ 22
(1) O zistených nedostatkoch z administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste a auditu oprávnená osoba vypracuje návrh èiastkovej správy
alebo návrh správy a èiastkovú správu alebo správu.
Ak sa vykonáva administratívna finanèná kontrola aj
finanèná kontrola na mieste tej istej finanènej operácie
alebo jej èasti, môe sa vypracova návrh èiastkovej
správy alebo návrh správy a èiastková správa alebo
správa len z finanènej kontroly na mieste. Ak neboli zistené nedostatky, oprávnená osoba vypracuje len èiastkovú správu alebo správu.
(2) Èiastková správa sa môe vypracova, ak
a) je potrebné skonèi administratívnu finanènú kontrolu, finanènú kontrolu na mieste alebo audit v èasti finanènej operácie,
b) je potrebné bez zbytoèného odkladu prija opatrenia
na nápravu zistených nedostatkov a odstráni príèiny ich vzniku alebo
c) administratívna finanèná kontrola, finanèná kontrola na mieste alebo audit sa vykonáva vo viacerých
povinných osobách.
(3) Návrh správy a návrh èiastkovej správy obsahuje
najmä
a) oznaèenie oprávnenej osoby,
b) mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby a prizvanej osoby, ktorí vykonali administratívnu finanènú kontrolu, finanènú kontrolu na
mieste alebo audit; ak nie je z dôvodov hodných osobitného zrete¾a moné získa podpisy zamestnancov
oprávnenej osoby alebo prizvanej osoby, ktorí vykonávali vládny audit, ich podpis sa nevyaduje, ak je
návrh správy alebo návrh èiastkovej správy podpísaný zamestnancom oprávnenej osoby povereným vedením vládneho auditu,
c) oznaèenie povinnej osoby,
d) cie¾ administratívnej finanènej kontroly, finanènej
kontroly na mieste alebo auditu,
e) opis zistených nedostatkov a pri poruení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe
ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finanèné
prostriedky zo zahranièia, oznaèenie konkrétnych
ustanovení, ktoré boli poruené spolu s návrhmi odporúèaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich vzniku,
f) zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky,
g) dátum vyhotovenia návrhu èiastkovej správy alebo
návrhu správy,
h) lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúèaniam alebo opatreniam
a k lehote na predloenie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich vzniku,
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§ 24

i) lehotu na predloenie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich vzniku.
(4) Na náleitosti èiastkovej správy a správy sa vzahuje odsek 3 písm. a) a d) rovnako. Okrem týchto náleitostí èiastková správa a správa obsahuje dátum jej
vyhotovenia. Ak boli zistené nedostatky, èiastková
správa a správa obsahuje okrem náleitostí uvedených
v prvej a druhej vete aj
a) dátum doruèenia návrhu èiastkovej správy alebo
návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe,
b) informáciu o tom, èi povinná osoba podala námietky
k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúèaniam, opatreniam alebo k lehote na predloenie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie
príèin ich vzniku uvedených v návrhu èiastkovej
správy alebo v návrhu správy a spôsob vysporiadania týchto námietok,
c) opis zistených nedostatkov a pri poruení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe
ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finanèné
prostriedky zo zahranièia, oznaèenie konkrétnych
ustanovení, ktoré boli poruené spolu s odporúèaniami alebo opatreniami navrhnutými na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich
vzniku so zoh¾adnením opodstatnenosti podaných
námietok,
d) zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky,
e) lehotu na predloenie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príèin ich vzniku.
(5) Pri výkone auditu návrh èiastkovej správy, návrh
správy, èiastková správa a správa obsahuje informáciu
o prerokovaní návrhu èiastkovej správy a návrhu správy.
(6) Administratívna finanèná kontrola, finanèná
kontrola na mieste a audit sú skonèené dòom zaslania
správy povinnej osobe. Zaslaním èiastkovej správy je
skonèená tá èas administratívnej finanènej kontroly,
finanènej kontroly na mieste alebo auditu, ktorej sa
èiastková správa týka.
(7) Ak sú po skonèení administratívnej finanènej
kontroly, finanènej kontroly na mieste a auditu zistené
chyby v písaní, poèítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti,
èiastková správa alebo správa sa opraví a èas èiastkovej správy alebo správy, ktorej sa oprava týka, sa zale
povinnej osobe a vetkým, ktorým bola pôvodná èiastková správa alebo správa zaslaná.
§ 23
Tretia osoba
Oprávnenia ustanovené v § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 2
a povinnosti ustanovené v § 21 ods. 3 písm. a) a c)
a ods. 4 sa vzahujú na tretiu osobu rovnako.
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Prizvaná osoba
(1) Na vykonanie administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste alebo auditu môe orgán verejnej správy prizva prizvanú osobu s jej súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou
administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste alebo auditu.
(2) Úèas prizvanej osoby na výkone administratívnej
finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste alebo
auditu sa povauje za iný úkon vo veobecnom záujme.
(3) Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly
na mieste alebo auditu prizvanej osobe uhrádza ten orgán, ktorý túto osobu prizval, ak sa prizvaná osoba
s orgánom verejnej správy nedohodne inak.
(4) Za náklady pod¾a odseku 3 sa povauje náhrada
mzdy alebo náhrada platu vo výke priemerného
zárobku13) alebo náhrada pod¾a osobitného predpisu.27)
(5) Náklady, ktoré vznikli povinnej osobe alebo tretej
osobe v súvislosti s vykonávaním administratívnej finanènej kontroly, finanènej kontroly na mieste alebo
auditu uhrádza povinná osoba alebo tretia osoba.
(6) Oprávnenia ustanovené v § 20 ods. 2 písm. a) a b)
a ods. 3 a povinnosti ustanovené v § 20 ods. 4 písm. a),
c) a e) a ods. 5 sa vzahujú na prizvanú osobu rovnako.
§ 25
Zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba,
ktorí vykonávajú administratívnu finanènú kontrolu,
finanènú kontrolu na mieste alebo audit, majú pri plnení úloh pod¾a tohto zákona postavenie verejných èinite¾ov pod¾a § 128 Trestného zákona.
§ 26
Predpojatos
(1) Zamestnanec oprávnenej osoby a prizvaná osoba
sú povinní zdra sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo vies k ich predpojatosti.
(2) Zamestnanec oprávnenej osoby alebo prizvaná
osoba, ktorým sú známe skutoènosti zakladajúce pochybnosti o ich predpojatosti vo vzahu k vykonávanej
administratívnej finanènej kontrole, finanènej kontrole na mieste alebo auditu, k povinnej osobe alebo k tretej osobe, sú povinní tieto skutoènosti písomne oznámi tatutárnemu orgánu oprávnenej osoby.
(3) Povinná osoba môe proti úèasti zamestnanca
oprávnenej osoby alebo prizvanej osoby poda písomné
námietky oprávnenej osobe s uvedením dôvodu námietok, ak má pochybnosti o predpojatosti zamestnanca
oprávnenej osoby alebo prizvanej osoby. Podanie námietok nemá odkladný úèinok.
(4) Zamestnanec oprávnenej osoby alebo prizvaná

) Napríklad zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
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osoba, proti ktorým boli podané písomné námietky alebo bolo uskutoènené písomné oznámenie o predpojatosti, sú oprávnení vykona len také úkony pri administratívnej finanènej kontrole, finanènej kontrole na
mieste a audite, ktoré nedovo¾ujú odklad.

tátneho rozpoètu, ak vykonal vnútorný audit, oprávnený uloi povinnej osobe pokutu najviac do výky
sumy zodpovedajúcej sume vyieho èerpania verejných financií uvedenej v správe alebo v èiastkovej správe.

(5) tatutárny orgán oprávnenej osoby je povinný
rozhodnú o námietkach proti zamestnancovi oprávnenej osoby a prizvanej osobe najneskôr do troch pracovných dní odo dòa doruèenia písomných námietok alebo
písomného oznámenia pod¾a odseku 2. Na rozhodovanie o predpojatosti sa nevzahujú veobecné právne
predpisy o správnom konaní.28)

(4) Auditujúci orgán alebo správca kapitoly tátneho rozpoètu, ak vykonal vnútorný audit, je oprávnený
uloi pokutu orgánu verejnej správy do 100 000 eur za
a) nesplnenie povinností uvedených v § 5,
b) nesplnenie povinností uvedených v § 7 alebo
c) nesplnenie povinností uvedených v § 8, alebo vykonanie finanènej kontroly na mieste v rozpore s § 9, ak
nie je splnená podmienka na uloenie pokuty pod¾a
odseku 3.

§ 27
Mlèanlivos
(1) Zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba
sú povinní zachova mlèanlivos o skutoènostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone finanènej kontroly
a auditu. Táto povinnos trvá aj po skonèení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzahu.6)
(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29)

(5) Ministerstvo financií je oprávnené uloi pokutu
správcovi kapitoly tátneho rozpoètu do 3 000 eur za
nesplnenie povinností uvedených v § 18 ods. 1 písm. a)
a b).
(6) Orgán verejnej správy je oprávnený uloi svojmu zamestnancovi alebo prizvanej osobe pokutu do
3 000 eur za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 27
ods. 1.

(3) Zamestnancov oprávnenej osoby alebo prizvanú
osobu môe oslobodi od povinnosti mlèanlivosti tatutárny orgán oprávnenej osoby.

(7) Ak vládny audit vykonáva iná právnická osoba
pod¾a § 19 ods. 5, pokutu pod¾a odsekov 1 a 3 je oprávnené uloi ministerstvo financií.

§ 28

(8) Pri ukladaní pokuty pod¾a odsekov 1 a 7 sa prihliada na povahu, závanos, èas trvania a následky
poruenia povinností.

Pokuty
(1) Orgán verejnej správy, ktorý vykonáva administratívnu finanènú kontrolu alebo finanènú kontrolu na
mieste, správca kapitoly tátneho rozpoètu, ktorý vykonáva vnútorný audit, alebo auditujúci orgán je
oprávnený uloi za nesplnenie povinností uvedených
v § 21 ods. 3, 4 a 6 alebo § 23
a) povinnej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100 000
eur,
b) zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi
tretej osoby poriadkovú pokutu do 3 000 eur.
(2) Ak fyzická osoba uvedená v § 7 ods. 2 nevykoná
základnú finanènú kontrolu, vykoná základnú finanènú kontrolu v rozpore s § 7 ods. 2 a 3 alebo jej vyjadrenie pod¾a § 7 ods. 3 je nesprávne, auditujúci orgán alebo správca kapitoly tátneho rozpoètu, ak vykonal
vnútorný audit, je oprávnený uloi jej pokutu do 3 000
eur.
(3) Za nevykonanie administratívnej finanènej kontroly, vykonanie administratívnej finanènej kontroly
v rozpore s § 8, vykonanie finanènej kontroly na mieste
v rozpore s § 9 alebo, ak èiastková správa alebo správa
neobsahuje nedostatky, ktoré v èase výkonu administratívnej finanènej kontroly alebo finanènej kontroly na
mieste existovali, ale povinná osoba ich nezistila, hoci
na základe dostupných dokladov a skutoèností ich zisti mala, je auditujúci orgán alebo správca kapitoly
28
29

(9) Uloením pokuty pod¾a odsekov 1 a 5 nezanikajú povinnosti, za ktorých poruenie sa pokuta uloila.
Pokutu pod¾a odsekov 1, 2, 4 a 5 mono uloi opakovane.
(10) Pokutu pod¾a odsekov 1 a 7 mono uloi do
jedného roka odo dòa, keï sa orgán verejnej správy,
ktorý vykonáva administratívnu finanènú kontrolu
alebo finanènú kontrolu na mieste, správca kapitoly
tátneho rozpoètu, ktorý vykonáva vnútorný audit, alebo auditujúci orgán dozvedel o poruení povinností,
najneskôr vak do piatich rokov odo dòa poruenia povinností.
(11) Pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo
dòa právoplatnosti rozhodnutia o uloení pokuty.
(12) Na konanie o uloenie pokuty pod¾a odsekov 1
a 7 sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.28)
(13) Pokuty uloené pod¾a tohto zákona sú príjmom
rozpoètu orgánu verejnej správy vykonávajúceho administratívnu finanènú kontrolu, finanènú kontrolu
na mieste alebo audit, ktorý ich uloil, ak odsek 14 neustanovuje inak.
(14) Pokuty uloené pod¾a odseku 3 sú príjmom tátneho rozpoètu.

) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorích predpisov.
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Spoloèné, prechodné a závereèné
ustanovenia

tatutárnemu orgánu správcu kapitoly tátneho rozpoètu tatút vnútorného auditu pod¾a § 16 ods. 6 do troch
mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.

§ 29

(9) Útvar vnútorného auditu v roku 2016 zale roènú správu o vykonaných vnútorných auditoch za rok
2015 ministerstvu financií a výboru do 31. marca
2016.

Spoloèné ustanovenie
Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva pojem správa finanènej kontroly vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým Úrad vládneho auditu
v príslunom gramatickom tvare.
§ 30
Prechodné ustanovenia
(1) Na finanènú kontrolu, vnútorný audit a vládny
audit zaèatý pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa vzahujú doterajie predpisy. Na predbenú finanènú kontrolu pomoci a podpory poskytovanej pod¾a
zákona è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích predpisov sa vzahujú doterajie predpisy aj
po 1. januári 2016.
(2) Konania o uloení pokuty právoplatne neukonèené do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov, prièom konania o uloení pokuty zaèaté Správou finanènej kontroly dokonèí
Úrad vládneho auditu a právne úèinky úkonov, ktoré
v konaní nastali pred 1. januárom 2016, zostávajú zachované. Na ukladanie pokút sa vzahuje tento zákon,
ak je to pre osobu priaznivejie.
(3) Konanie pod¾a osobitných predpisov neukonèené
do 31. decembra 2015 Správou finanènej kontroly dokonèí Úrad vládneho auditu, prièom právne úèinky
úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2016,
zostávajú zachované.
(4) Do 1. januára 2018 mono vykonáva vnútorný
audit aj pod vedením zamestnanca správcu kapitoly
tátneho rozpoètu, ktorý je zaradený v útvare vnútorného auditu a ktorý nespåòa podmienky pod¾a § 12
ods. 1 písm. d) a e).
(5) Kvalifikaèná skúka, odborné vzdelávanie a osobitné kvalifikaèné predpoklady vládnych audítorov vymenovaných pred úèinnosou tohto zákona sa povaujú za splnenie podmienok pod¾a tohto zákona.
(6) Za vnútorného audítora alebo vládneho audítora
mono vymenova aj zamestnanca, ktorý úspene vykonal kvalifikaènú skúku pod¾a doterajieho predpisu a spåòa podmienky pod¾a § 12 ods. 1. Za splnenie
podmienky pod¾a § 12 ods. 1 písm. e) sa povaujú aj dva
roky praxe v oblasti následnej finanènej kontroly pod¾a
doterajieho predpisu.
(7) Vnútorného audítora, ktorý bol vymenovaný pod¾a doterajieho predpisu a nevykonal kvalifikaènú
skúku pod¾a doterajieho predpisu a ktorý do 31. decembra 2017 nesplní podmienky pod¾a § 12 ods. 1, ministerstvo financií alebo iný správca kapitoly tátneho
rozpoètu odvolá.
(8) Útvar vnútorného auditu predloí na schválenie

(10) Zruujú sa správy finanènej kontroly a ich pôsobnos pod¾a doterajích právnych predpisov prechádza dòom 1. januára 2016 na Úrad vládneho auditu.
(11) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzahov zamestnancov a práva a povinnosti zo
tátnozamestnaneckého pomeru tátnych zamestnancov vykonávajúcich tátnu slubu a práce vo verejnom
záujme na správach finanènej kontroly a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzahov prechádzajú
od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona na Úrad vládneho auditu.
(12) Majetok tátu, poh¾adávky a záväzky, ktoré mali
k 31. decembru 2015 v správe správy finanènej kontroly, prechádzajú dòom 1. januára 2016 do správy Úradu
vládneho auditu.
§ 31
Závereèné ustanovenie
Zruujú sa:
1. zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení zákona è. 150/2001 Z. z., zákona
è. 502/2001 Z. z., zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z. a zákona è. 347/2013 Z. z.,
2. zákon è. 502/2001 Z. z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 618/2004 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 57/2010 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 135/2013 Z. z. a zákona è. 292/2014 Z. z.,
3. vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 21/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona è. 502/2001 Z. z. o finanènej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa
mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 45/1998 Z. z., zákona
è. 200/1998 Z. z., zákona è. 388/1999 Z. z., zákona
è. 367/2000 Z. z., zákona è. 442/2000 Z. z., zákona
è. 456/2002 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
è. 554/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 214/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 140/2014 Z. z. a zákona
è. 374/2014 Z. z. sa mení takto:
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V § 24a odsek 9 znie:
(9) Pokuty, ktoré právoplatne uloil devízový orgán,
spravuje Úrad vládneho auditu;23c) na tento úèel devízový orgán zale Úradu vládneho auditu právoplatné
rozhodnutie o uloení pokuty..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23c znie:

23c) § 4 zákona è. 357/2015 Z. z. o finanènej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 ods. 1 a 2 zákona è. 374/2014 Z. z. o poh¾adávkach tátu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 659/2005 Z. z., zákona è. 275/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 198/2007 Z. z., zákona è. 199/2007 Z. z., zákona
è. 323/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 165/2008 Z. z., zákona è. 383/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 390/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 57/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 468/2010 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 223/2012 Z. z., zákona è. 287/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 436/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 292/2014 Z. z., zákona è. 324/2014 Z. z., zákona
è. 374/2014 Z. z. a zákona è. 171/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Doterají text § 1 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Tento zákon sa vzahuje na prostriedky urèené
na financovanie spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky urèené na financovanie úèelov vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými tátmi a na postupy, právne
vzahy, práva a povinnosti osôb vo vzahu k týmto prostriedkom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Napríklad zákon è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorích predpisov, zákon è. 528/2008
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoloèenstva v znení neskorích predpisov, zákon
è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

2. V § 2 písmeno e) znie:
e) prostriedkami Európskej únie finanèné prostriedky
poskytnuté Slovenskej republike z rozpoètu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike poskytujú
prostredníctvom certifikaèného orgánu2) alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) § 9 zákona è. 528/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov,
§ 9 zákona è. 292/2014 Z. z..

Èiastka 98

3. V § 8 ods. 4 sa slová oficiálnej rozvojovej pomoci
nahrádzajú slovami rozvojovej spolupráce.
4. V § 20 ods. 1 èas vety za bodkoèiarkou znie: prostriedky Európskej únie mono v rozsahu dohodnutom
s ministerstvom financií vies aj na osobitných úètoch
iných ministerstiev..
5. V § 31 ods. 4 tretia veta znie: Ak právnická osoba
alebo fyzická osoba sama zistí poruenie finanènej disciplíny pod¾a odseku 1 písm. c) a d) alebo sa zistí poruenie finanènej disciplíny pod¾a odseku 1 písm. c) a d)
pri výkone kontroly alebo vnútorného auditu a právnická osoba alebo fyzická osoba protiprávny stav odstráni
alebo odvedie finanèné prostriedky vo výke poruenia
finanènej disciplíny do dòa skonèenia kontroly alebo
vnútorného auditu, najneskôr do zaèatia vládneho auditu, správne konanie sa nezaène..
6. V § 31 ods. 9 prvá veta znie: Odvod, penále a pokutu za poruenie finanènej disciplíny pri nakladaní
s verejnými prostriedkami ukladá a vymáha orgán vykonávajúci kontrolu, auditujúci orgán alebo orgán dozoru tátu44) v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej
osobitnými predpismi.45).
Poznámky pod èiarou k odkazom 44 a 45 znejú:

44) Napríklad § 246 zákona è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích
predpisov, § 2 zákona è. 357/2015 Z. z. o finanènej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45
) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
v znení neskorích predpisov, zákon è. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov tátnej správy na obce
a na vyie územné celky v znení neskorích predpisov, zákon
è. 357/2015 Z. z..

7. V § 31 ods. 9 druhej vete sa slová prísluná správa finanènej kontroly,46) ktorá nahrádzajú slovami
Úrad vládneho auditu,46) ktorý.
Poznámka pod èiarou k odkazu 46 znie:

46) § 4 zákona è. 357/2015 Z. z..

8. V § 31 odsek 10 znie:
(10) Ak poruenie finanènej disciplíny, za ktoré sa
ukladá odvod a penále pod¾a tohto zákona a ukladá sa
alebo sa môe uloi pokuta pod¾a tohto zákona, zistí
pri výkone kontroly alebo auditu pod¾a osobitného
predpisu47) orgán, ktorý nie je oprávnený na uloenie
sankcie pod¾a tohto paragrafu a § 32 a protiprávny stav
nie je odstránený pod¾a tohto zákona alebo osobitného
zákona, je povinný oznámi poruenie finanènej disciplíny orgánu vykonávajúcemu kontrolu, auditujúcemu
orgánu alebo orgánu dozoru tátu44) pod¾a odseku 9..
9. V § 31 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: Za poruenie finanènej disciplíny pod¾a odseku 1 písm. j) pri
nakladaní s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami tátneho rozpoètu na financovanie spoloèných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie sa
ukladá odvod vo výke poruenia finanènej disciplíny,
prièom ustanovenie § 32 sa neuplatní..
10. V § 32 sa slová prísluná správa finanènej kontroly nahrádzajú slovami Úrad vládneho auditu.
11. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
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§ 35a
Na úèely tohto zákona sa za verejné prostriedky povaujú aj finanèné prostriedky, ktoré poskytuje subjekt verejnej správy právnickej osobe alebo fyzickej
osobe, a do ich pouitia na urèený úèel, a to aj vtedy,
ak sa poskytujú prostredníctvom inej právnickej osoby..
12. Za § 37h sa vkladá § 37i, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 37i
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2016
Za poruenie finanènej disciplíny pod¾a § 31 ods. 1
písm. j) pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie
a prostriedkami tátneho rozpoètu na financovanie
spoloèných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ku ktorému dolo pred 1. januárom 2016, sa
uloí sankcia pod¾a § 32; ak je to pre právnickú osobu
alebo fyzickú osobu priaznivejie, uloí sa sankcia pod¾a § 31 ods. 15 v znení úèinnom od 1. januára 2016..
Èl. IV
Zákon è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 611/2005 Z. z., zákona
è. 324/2007 Z. z., zákona è. 54/2009 Z. z., zákona
è. 426/2013 Z. z., zákona è. 361/2014 Z. z. a zákona
è. 171/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 17 ods. 8 druhej vete sa za slovo nezapoèítavajú vkladajú slová záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,22a) záväzky z pôièky poskytnutej z Fondu na podporu umenia22b) a .


Poznámky pod èiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

22a

) § 7 písm. a) zákona è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22b
) § 18 ods. 3 písm. c) zákona è. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona è. 434/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona è. 79/2013 Z. z..

2. Za § 21d sa vkladá § 21e, ktorý znie:
§ 21e
Ustanovenie § 17 ods. 8 v znení úèinnom od 1. januára 2016 sa pouije prvýkrát v roku 2016 na zistenie
celkovej sumy dlhu obce alebo vyieho územného celku k 31. decembru 2015..
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è. 223/2012 Z. z., zákona è. 414/2012 Z. z., zákona
è. 207/2013 Z. z. a zákona è. 399/2014 Z. z. sa mení
takto:
V § 11 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Ministerstvo vykonáva finanènú kontrolu a vnútorný audit hospodárenia s prostriedkami fondu a dodriavania ustanovení tohto zákona o podmienkach
a postupe pri poskytovaní a pouití prostriedkov fondu
pod¾a osobitných predpisov.22)
(2) Fond vykonáva finanènú kontrolu hospodárenia
s prostriedkami fondu a dodriavania podmienok
zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutí kompenzácie alebo zmluvy o poskytnutí finanèných prostriedkov pod¾a
osobitných predpisov.22).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22 znie:

22) Zákon è. 357/2015 Z. z. o finanènej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 22a sa vypúa.
Èl. VI
Zákon è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení zákona è. 266/2009 Z. z., zákona è. 57/2010 Z. z., zákona
è. 116/2011 Z. z., zákona è. 71/2012 Z. z., zákona
è. 111/2012 Z. z., zákona è. 292/2014 Z. z., zákona
è. 374/2014 Z. z. a zákona è. 323/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 24 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Na zabezpeèenie poh¾adávky riadiaceho orgánu je riadiaci
orgán oprávnený prija od prijímate¾a zmenku ako zabezpeèovací prostriedok..
2. Poznámka pod èiarou k odkazu 66d znie:

66d) § 146 ods. 4 zákona è. 25/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov..

3. V § 27a odsek 8 znie:
(8) Vrátený príspevok alebo jeho èas v sume uvedenej vo výzve pod¾a odseku 1 alebo odseku 4 je príjmom
tátneho rozpoètu okrem prostriedkov Európskej únie
schválených certifikaèným orgánom, ktoré sa odvádzajú na osobitný úèet ministerstva financií vedený v tátnej pokladnici. Zvýenie sumy uvedenej vo výzve pod¾a
odseku 1 alebo odseku 4, o ktorom rozhodol riadiaci orgán pod¾a odseku 3 alebo odseku 5, je príjmom tátneho rozpoètu..
4. Poznámka pod èiarou k odkazu 68 znie:

Èl. V

68) Napríklad zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení neskorích predpisov, § 31 ods. 10 zákona
è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005 Z. z., zákona è. 276/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 286/2009 Z. z., zákona
è. 408/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z., zákona

5. V § 28 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: Ak poskytovate¾ vyzval prijímate¾a na vrátenie príspevku alebo jeho èasti pod¾a prvej vety a prijímate¾ vráti príspevok alebo jeho èas za podmienok a spôsobom
uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí alebo ak prijímate¾ postupuje pod¾a § 28a a uzavrie s poskytovate-
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¾om dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, správne konanie sa nezaène..
6. V § 28a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia pod¾a § 27a ods. 3 alebo ods. 5.
Èl. VII
Zákon è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych trukturálnych a investièných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 9 ods. 2 písmeno f) znie:
f) zabezpeèuje prevod prostriedkov Európskej únie
z prísluného osobitného úètu
1. na príjmový úèet platobnej jednotky pod¾a osobitného predpisu,48) alebo
2. pre operaèný program spadajúci do cie¾a Európska územná spolupráca49) na príjmový úèet platobnej jednotky pod¾a osobitného predpisu48) alebo na úèet prijímate¾a v súlade s § 31 a 32..
2. § 25 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Na zabezpeèenie poh¾adávky poskytovate¾a je
poskytovate¾ oprávnený prija od prijímate¾a zmenku
ako zabezpeèovací prostriedok..
3. V § 32 odsek 5 znie:
(5) Ak certifikaèný orgán poskytuje prostriedky pod¾a § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na úèet prijímate¾a, prijímate¾, ktorým je tátna rozpoètová organizácia,
realizuje výdavky na financovanie programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Èeská republika, programu cezhraniènej spolupráce Slovenská republika  Rakúsko a programu cezhraniènej spolupráce
Slovenská republika  Maïarsko prostredníctvom samostatného mimorozpoètového úètu..
4. V § 33 ods. 5 sa slová okrem operaèných programov spadajúcich do cie¾a Európska územná
spolupráca49) nahrádzajú bodkoèiarkou a slovami to
neplatí, ak certifikaèný orgán poskytuje prostriedky
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pod¾a § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na úèet prijímate¾a.
5. V § 41 odsek 7 znie:
(7) Na konanie pod¾a odsekov 3 a 5 sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.62) Vrátený príspevok alebo jeho èas v sume uvedenej vo výzve pod¾a odseku 1 alebo odseku 4 je príjmom tátneho rozpoètu
okrem prostriedkov Európskej únie schválených certifikaèným orgánom, ktoré sa odvádzajú na osobitný
úèet ministerstva financií vedený v tátnej pokladnici
a prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré sa odvádzajú na osobitný úèet agentúry vedený v tátnej
pokladnici. Zvýenie sumy uvedenej vo výzve pod¾a odseku 1 alebo odseku 4, o ktorom rozhodol poskytovate¾
pod¾a odseku 3 alebo odseku 5, je príjmom tátneho
rozpoètu..
6. V § 42 ods. 4 sa vypúajú slová pod¾a odseku 2
písm. c).
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 106 znie:

106) Napríklad zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení neskorích predpisov, § 31 ods. 10 zákona
è. 523/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

8. § 42 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: Ak poskytovate¾ vyzval prijímate¾a na vrátenie príspevku alebo jeho èasti pod¾a prvej vety a prijímate¾ vráti príspevok alebo jeho èas za podmienok a spôsobom
uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí alebo ak prijímate¾ postupuje pod¾a § 45 a uzavrie s poskytovate¾om
dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia,
správne konanie sa nezaène..
9. V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: alebo do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pod¾a § 41 ods. 3 alebo ods. 5.
Èl. VIII
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.

Èiastka 98

Zbierka zákonov è. 358/2015

Strana 3545

358
ZÁKON
z 10. novembra 2015
o úprave niektorých vzahov v oblasti tátnej pomoci a minimálnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tátnej pomoci)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon sa vzahuje na ochranu hospodárskej súae v oblasti tátnej pomoci.1)
(2) Tento zákon upravuje
a) základné práva a povinnosti poskytovate¾a tátnej
pomoci a poskytovate¾a minimálnej pomoci2) (ïalej
len poskytovate¾ ),
b) základné práva a povinnosti príjemcu tátnej pomoci a príjemcu minimálnej pomoci (ïalej len príjemca),
c) výkon tátnej správy v oblasti poskytovania tátnej
pomoci a minimálnej pomoci (ïalej len pomoc).
§2
Koordinátor pomoci
(1) Koordinátorom pomoci je Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky.
(2) Koordinátor pomoci plní tieto úlohy:
a) vypracováva stanoviská k schémam pomoci vrátane
ich dodatkov z h¾adiska dodriavania pravidiel Európskej únie pre pomoc,
b) vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie
pomoci ad hoc,
1

c) registruje schémy minimálnej pomoci,
d) zabezpeèuje metodickú èinnos a konzultaènú èinnos v oblasti pomoci,
e) zabezpeèuje spoluprácu pri schva¾ovaní poskytovania novej tátnej pomoci medzi poskytovate¾mi tátnej pomoci a Európskou komisiou a pri schva¾ovaní
zmien v existujúcej tátnej pomoci,
f) zabezpeèuje spoluprácu s Európskou komisiou na
úseku vybavovania saností tretích strán,
g) zabezpeèuje kolenia a írenie informácií v oblasti
pomoci,
h) vypracováva súhrnnú správu o poskytnutej tátnej
pomoci za predchádzajúci kalendárny rok,
i) zabezpeèuje spoluprácu s Európskou komisiou pri
príprave právne záväzných aktov Európskej únie pre
pomoc,
j) vypracováva stanoviská k návrhom právnych predpisov Slovenskej republiky z h¾adiska dodriavania
pravidiel Európskej únie pre pomoc.
(3) Koordinátor pomoci plní aj iné úlohy neuvedené
v odseku 2, ktoré pre koordinátora pomoci vyplývajú
z tohto zákona alebo z osobitných predpisov.
§3
Základné pravidlá
pre poskytovanie tátnej pomoci
(1) tátnu pomoc mono poskytnú pod¾a osobitných
predpisov upravujúcich prísluné opatrenia pomoci,3)
ak sú v súlade s pravidlami Európskej únie pre tátnu
pomoc.4)

) Èlánok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatòovaní èlánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de
minimis v prospech podnikov poskytujúcich sluby veobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012).
Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatòovaní èlánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatòovaní èlánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore po¾nohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).
Nariadenie Komisie (EÚ) è. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatòovaní èlánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de
minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014).
3
) Napríklad zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloèenstva v znení neskorích predpisov, zákon è. 185/2009
Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov, zákon è. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona è. 321/2014 Z. z., zákon è. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych trukturálnych a investièných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
4
) Napríklad èl. 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoloèné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom po¾nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú veobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zruuje nariadenie Rady (ES) è. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12. 2013) v platnom znení,
nariadenie Komisie (EÚ) è. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení urèitých kategórií pomoci za zluèite¾né s vnútorným trhom pod¾a
èlánkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014), nariadenie Komisie (EÚ) è. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa urèité kategórie
pomoci v odvetví po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zluèite¾né s vnútorným trhom pri
uplatòovaní èlánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014).
2
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(2) tátnu pomoc pod¾a odseku 1 mono poskytnú
najmä na tieto úèely:
a) na rozvoj regiónov,
b) pre malý podnik a stredný podnik,
c) na u¾ahèenie prístupu k financovaniu pre malý podnik a stredný podnik,
d) na výskum, vývoj a inovácie,
e) na podporu vzdelávania,
f) na podporu zamestnanosti,
g) pre znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov
so zdravotným postihnutím,
h) na ochranu ivotného prostredia,
i) na náhradu kody spôsobenej urèitými prírodnými
katastrofami,
j) na irokopásmové infratruktúry,
k) na kultúru a zachovanie kultúrneho dedièstva,
l) na portové a multifunkèné rekreaèné infratruktúry,
m) na miestne infratruktúry,
n) na podporu po¾nohospodárstva, lesného hospodárstva a vidieckych oblastí,
o) na podporu dopravy,
p) na u¾ahèenie zatvorenia uho¾ných baní neschopných konkurencie,
q) na podporu rizikových finanèných investícií,
r) na podporu rybného hospodárstva,
s) na úèel neuvedený v písmenách a) a r), ak tak ustanovila Rada Európskej únie.5)
(3) tátnu pomoc mono tie poskytnú na úèely
pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.6)
§4
Základné pravidlá
pre poskytovanie minimálnej pomoci
Minimálnu pomoc mono poskytnú pod¾a osobitných predpisov upravujúcich prísluné opatrenia pomoci,7) ak sú v súlade s pravidlami Európskej únie pre
minimálnu pomoc.2)
§5
Poskytovate¾ a príjemca
(1) Poskytovate¾om je ten, kto vykonal právny úkon
oprávòujúci príjemcu na získanie pomoci. Na úèely
tohto zákona sa za deò poskytnutia pomoci povauje
deò, keï nadobudol úèinok právny úkon, na základe
ktorého sa pomoc poskytuje príjemcovi.
(2) Príjemcom je ten, kto vykonáva hospodársku èinnos bez oh¾adu na právnu formu a spôsob financovania a v koho prospech bol vykonaný právny úkon, ktorý
ho oprávòuje na získanie pomoci. Na úèely tohto zákona sa hospodárskou èinnosou rozumie kadá èinnos,
ktorá spoèíva v ponuke tovaru alebo sluieb alebo v ponuke tovaru a sluieb na trhu.
5
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(3) Ak v individuálnom prípade nie je zo vetkých
okolností opatrenia pomoci zrejmé, kto je poskytovate¾,
je takýmto poskytovate¾om ten, ktorého takto oznaèí
koordinátor pomoci.
§6
Formy pomoci
(1) Priamou formou pomoci je poskytnutie výhody
príjemcovi v peòaných prostriedkoch, a to
a) dotácia alebo grant,
b) príspevok,
c) úhrada úrokov alebo èasti úrokov z úveru,
d) úhrada èasti úveru,
e) návratná finanèná výpomoc poskytnutá za výhodnejích podmienok, ako sú trhové podmienky,
f) zvýenie základného imania spôsobom, ktorý nie je
v súlade s trhovými podmienkami,
g) iná forma pomoci neuvedená v písmenách a) a f).
(2) Nepriamou formou pomoci je poskytnutie výhody
príjemcovi v nepeòanej forme, a to
a) tátna záruka alebo banková záruka poskytnutá za
výhodnejích podmienok, ako sú trhové podmienky,
b) ú¾ava na dani,
c) ú¾ava na penále, pokute, sankènom úroku alebo na
iných sankciách,
d) predaj nehnute¾ného majetku tátu, vyieho územného celku alebo obce za cenu niiu, ako je trhová
cena,
e) poradenská sluba poskytnutá bezplatne alebo za
èiastoènú úhradu,
f) odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia
dane v splátkach za výhodnejích podmienok, ako
sú trhové podmienky,
g) iná forma pomoci neuvedená v písmenách a) a f).
§7
Schéma pomoci
(1) Schéma pomoci je záväzný dokument, ktorý komplexne upravuje poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom.
(2) Návrh schémy pomoci vypracováva poskytovate¾.
Schému pomoci mono zmeni len dodatkom k schéme
pomoci, ktorý vypracováva poskytovate¾.
(3) Poskytovate¾ môe v schéme pomoci poveri inú
právnickú osobu, aby v jeho mene vykonávala niektoré
úlohy spojené s poskytovaním pomoci (ïalej len vykonávate¾ schémy).
(4) Poskytovate¾ je povinný zasla návrh schémy pomoci vrátane kadého návrhu dodatku k schéme pomoci koordinátorovi pomoci. Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor pomoci poskytovate¾ovi do
30 dní po doruèení návrhu. Stanovisko koordinátora
pomoci týkajúce sa dodrania pravidiel Európskej únie
pre pomoc je pre poskytovate¾a záväzné.

) Èl. 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
) Èl. 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
7
) Napríklad zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon
è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
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(5) Schéma tátnej pomoci musí obsahova právny
základ pre poskytnutie tátnej pomoci, ktorým je zoznam osobitných predpisov, na základe ktorých sa má
poskytnú tátna pomoc, a náleitosti preukazujúce
splnenie
a) pravidiel kumulácie pomoci, ak sa pomoc má poskytnú na rovnaké oprávnené náklady z rôznych
verejných zdrojov,
b) pravidla, e individuálna tátna pomoc8) sa nemôe
poskytnú príjemcovi, voèi ktorému sa uplatòuje
vrátenie tátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto tátna pomoc
oznaèená za neoprávnenú a nezluèite¾nú s vnútorným trhom,
c) stimulaèného úèinku,9)
d) rozsahu oprávnených nákladov a intenzity tátnej
pomoci pod¾a osobitných predpisov pre tátnu pomoc,4)
e) podmienky, e tátna pomoc sa poskytne v súlade
s osobitnými predpismi pre tátnu pomoc,4)
f) vetkých skutoèností potrebných na komplexnú
úpravu poskytovania tátnej pomoci.
(6) Schéma minimálnej pomoci musí obsahova
právny základ pre poskytnutie minimálnej pomoci,
ktorým je zoznam osobitných predpisov, na základe
ktorých sa má poskytnú minimálna pomoc, a náleitosti preukazujúce splnenie
a) pravidiel kumulácie pomoci, ak sa pomoc má poskytnú z rôznych verejných zdrojov,
b) pravidla, e minimálna pomoc sa nemôe poskytnú
príjemcovi, voèi ktorému sa uplatòuje vrátenie tátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto tátna pomoc oznaèená za neoprávnenú a nezluèite¾nú s vnútorným trhom,
c) výky minimálnej pomoci pod¾a osobitného predpisu pre minimálnu pomoc,2)
d) podmienky, e minimálna pomoc sa poskytne v súlade s osobitnými predpismi pre minimálnu pomoc,
e) vetkých skutoèností potrebných na komplexnú
úpravu poskytovania minimálnej pomoci.
(7) Vzor schém pomoci uverejòuje koordinátor pomoci na webovom sídle tátna pomoc.
(8) Ak sa pomoc poskytuje prostredníctvom finanèných nástrojov,10) schéma pomoci a povinnos dodriavania pravidiel Európskej únie pre pomoc sa vzahuje
8
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na vetkých, ktorí zabezpeèujú vykonávanie finanèných nástrojov.
(9) Za schému pomoci mono povaova aj osobitný
predpis, ak z jeho obsahu vyplýva, e je schémou pomoci, a ak ustanovuje vetky skutoènosti potrebné na
poskytnutie individuálnej pomoci.8)
(10) Schéma pomoci nadobúda platnos dòom uverejnenia v Obchodnom vestníku alebo dòom jej uverejnenia na webovom sídle tátna pomoc. Ak je prísluná
schéma pomoci uverejnená v Obchodnom vestníku
a tie na webovom sídle tátna pomoc, nadobúda táto
schéma pomoci platnos tým dòom uverejnenia, ktorý
nastal skôr.
(11) Ak osobitný predpis11) neustanovuje inak, schéma pomoci nadobúda úèinnos dòom nadobudnutia
platnosti pod¾a odseku 10, ak zo schémy pomoci nevyplýva, e nadobúda úèinnos neskorím dòom.
§8
Základné pravidlá poskytovania pomoci ad hoc
(1) Pomocou ad hoc sa rozumie pomoc, ktorá sa neposkytuje pod¾a schémy pomoci a mono ju poskytnú,
ak je v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové
výnimky12) alebo s osobitnými predpismi pre poskytovanie sluieb vo verejnom záujme13) alebo ak je schválená Európskou komisiou.
(2) Pred poskytnutím tátnej pomoci ad hoc je poskytovate¾ tátnej pomoci povinný poiada koordinátora
pomoci o stanovisko, èi prísluné opatrenie tátnej pomoci spåòa podmienky na jeho poskytnutie pod¾a osobitných predpisov pre skupinové výnimky12) alebo pod¾a osobitných predpisov pre poskytovanie sluieb vo
verejnom záujme13) alebo podlieha schváleniu Európskou komisiou. Stanovisko k takýmto návrhom zasiela
koordinátor pomoci poskytovate¾ovi tátnej pomoci do
30 dní po doruèení návrhu. Takéto stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovate¾a tátnej pomoci záväzné.
(3) Pred poskytnutím minimálnej pomoci ad hoc je
poskytovate¾ minimálnej pomoci povinný poiada koordinátora pomoci o stanovisko, èi prísluné opatrenie
spåòa podmienky na poskytnutie minimálnej pomoci
pod¾a osobitných predpisov pre minimálnu pomoc.2)
Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor po-

) Napríklad èl. 2 ods. 14 písm. ii) nariadenia (EÚ) è. 651/2014, èl. 2 ods. 12 písm. b) nariadenia (EÚ) è. 702/2014.
) Napríklad èl. 6 nariadenia (EÚ) è. 651/2014, èl. 6 nariadenia (EÚ) è. 702/2014.
10
) Èl. 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) è. 1303/2013.
Èl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) è. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpoètových pravidlách,
ktoré sa vzahujú na veobecný rozpoèet Únie, a zruení nariadenia Rady (ES, Euratom) è. 1605/2002 Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012)
v platnom znení.
11
) Èl. 9 nariadenia (EÚ) è. 702/2014.
Èl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) è. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpoètových pravidlách,
ktoré sa vzahujú na veobecný rozpoèet Únie, a zruení nariadenia Rady (ES, Euratom) è. 1605/2002 Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012)
v platnom znení.
12
) Nariadenie (EÚ) è. 651/2014.
Nariadenie (EÚ) è. 702/2014.
Nariadenie (EÚ) è. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení urèitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zluèite¾né s vnútorným trhom pod¾a èlánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 369, 24. 12. 2014).
13
) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o slubách vo verejnom záujme elezniènej
a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 1191/69 a (EHS) è. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).
9
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moci poskytovate¾ovi minimálnej pomoci do 30 dní po
doruèení návrhu. Takéto stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovate¾a minimálnej pomoci záväzné.
§9
Postup pri notifikácii tátnej pomoci
(1) tátnu pomoc mono poskytnú, len ak je schválená Európskou komisiou, ak odsek 3 neustanovuje
inak.
(2) Poskytovate¾ tátnej pomoci je povinný postupom
pod¾a odsekov 4 a 5 poda pred poskytnutím tátnej pomoci iados o schválenie poskytnutia tátnej pomoci
Európskou komisiou (ïalej len notifikácia).
(3) Povinnos notifikácie sa nevzahuje na
a) minimálnu pomoc,2)
b) schému tátnej pomoci, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky,12)
c) individuálnu tátnu pomoc8) poskytovanú na základe schém tátnej pomoci,
d) pomoc ad hoc, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky12) alebo s osobitnými
predpismi pre poskytovanie sluieb vo verejnom záujme.13)
(4) Notifikáciu predkladá poskytovate¾ tátnej pomoci koordinátorovi pomoci. Obsah a forma notifikácie
musí by v súlade s osobitnými predpismi pre tátnu
pomoc.14) Poskytovate¾ tátnej pomoci je povinný predklada notifikáciu koordinátorovi pomoci aj v elektronickej podobe.
(5) Koordinátor pomoci posúdi súlad predloenej notifikácie s osobitnými predpismi pre tátnu pomoc, a ak
notifikácia obsahuje údaje potrebné na vydanie rozhodnutia, bezodkladne poiada Európsku komisiu
o vydanie rozhodnutia.
(6) Koordinátor pomoci je pri posudzovaní notifikácie
oprávnený vyiada od prísluných poskytovate¾ov
tátnej pomoci, podnikate¾ov, tátnych orgánov, obcí,
vyích územných celkov a iných právnických osôb informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie súladu poskytnutia tátnej pomoci s osobitnými predpismi pre
tátnu pomoc; tieto osoby sú povinné koordinátorovi
pomoci poskytnú úplné, správne a pravdivé informácie v poadovanom termíne.
§ 10
Vymáhanie neoprávnenej tátnej pomoci
na základe rozhodnutia Európskej komisie
(1) Príjemca, ktorému sa pod¾a rozhodnutia Európskej komisie poskytla neoprávnená tátna pomoc, je
povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej tátnej pomoci vrátane úroku pod¾a osobitného
predpisu Európskej únie15) vráti do rozpoètu, z ktorého bola poskytnutá, alebo zaplati do rozpoètu, do kto14
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rého mala by zaplatená. Táto povinnos sa vzahuje aj
na právneho nástupcu príjemcu tátnej pomoci.
(2) Rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnenej
tátnej pomoci je priamo vykonate¾né voèi príjemcovi
tátnej pomoci dòom doruèenia takého rozhodnutia
Slovenskej republike. V prípadoch pod¾a odseku 4 je
súèasou exekuèného titulu aj rozhodnutie ústredného orgánu tátnej správy pod¾a odseku 4.
(3) Na základe rozhodnutia Európskej komisie o neoprávnenej tátnej pomoci a na základe podnetu koordinátora pomoci je poskytovate¾ tátnej pomoci povinný poda návrh na vykonanie exekúcie pod¾a
osobitného predpisu do 30 dní od doruèenia podnetu
koordinátora pomoci; poskytovate¾ tátnej pomoci urèený v podnete je oprávneným v exekuènom konaní.
(4) Ak z rozhodnutia Európskej komisie nevyplýva
výka neoprávnenej tátnej pomoci alebo oznaèenie
osoby, ktorej sa taká neoprávnená tátna pomoc poskytla, poskytovate¾ tátnej pomoci, ktorý je ústredným orgánom tátnej správy, vydá rozhodnutie, v ktorom urèí výku vymáhanej neoprávnenej tátnej
pomoci alebo osobu, ktorej sa poskytla. Ak poskytovate¾ tátnej pomoci nie je ústredným orgánom tátnej
správy, také rozhodnutie vydá ten ústredný orgán tátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je poskytovate¾
tátnej pomoci. Súèasou takého rozhodnutia ústredného orgánu tátnej správy môe by aj urèenie výky
úrokov pod¾a osobitného predpisu,15) alebo sa vydá
samostatné rozhodnutie o urèení výky úrokov. Ak
ústredný orgán tátnej správy nevydáva rozhodnutie
o urèení výky vymáhanej neoprávnenej tátnej pomoci
alebo o oznaèení osoby, ktorej sa poskytla, alebo v tomto rozhodnutí neurèí výku úrokov, je oprávnený osobitne rozhodnú o výke úrokov pod¾a osobitného predpisu.
(5) Spory o právomoc na vydanie rozhodnutia pod¾a
odseku 4 rozhoduje koordinátor pomoci. Na takéto rozhodovanie koordinátora pomoci sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.
(6) Ak poskytovate¾ tátnej pomoci, ktorý nie je
ústredným orgánom tátnej správy, nepodá návrh na
vymáhanie neoprávnenej tátnej pomoci v lehote pod¾a
odseku 3, je takýto návrh oprávnený poda ústredný
orgán tátnej správy, v ktorého vecnej pôsobnosti je
poskytovate¾ tátnej pomoci. V takom prípade je vymoená suma zodpovedajúca neoprávnenej tátnej pomoci príjmom rozpoètu tohto ústredného orgánu tátnej
správy.
Centrálny register
§ 11
(1) Centrálny register je informaèný systém verejnej
správy, ktorý obsahuje údaje o poskytnutej pomoci
v Slovenskej republike; správcom informaèného systému je koordinátor pomoci. Prevádzkovate¾om infor-

) Napríklad nariadenie Komisie (ES) è. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) è. 659/1999, ustanovujúce
podrobné pravidlá na uplatòovanie èlánku 93 Zmluvy o ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 4; Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2014)
v platnom znení.
15
) Èl. 9 nariadenia (ES) è. 794/2004.
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maèného systému je tátna rozpoètová organizácia na
základe dohody so správcom tohto informaèného systému.
(2) Údaje o poskytnutej pomoci zaznamenáva do centrálneho registra formou vzdialeného prístupu16) prísluný poskytovate¾ alebo vykonávate¾ schémy, ak mu
toto poverenie vyplýva zo schémy pomoci.
§ 12
(1) Poskytovate¾ tátnej pomoci je povinný do centrálneho registra zaznamenáva údaje o poskytnutej
tátnej pomoci a údaje o príjemcovi tátnej pomoci
prostredníctvom elektronického formulára, a to v rozsahu a v truktúre pod¾a osobitných predpisov pre
tátnu pomoc.17) Tieto údaje je poskytovate¾ tátnej pomoci povinný do centrálneho registra zaznamena do
iestich mesiacov odo dòa poskytnutia tátnej pomoci.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 sú verejne prístupné.
(3) Povinnos pod¾a odseku 1 sa vzahuje rovnako na
vykonávate¾a schémy, ak zaznamenáva údaje do centrálneho registra pod¾a schémy tátnej pomoci.
§ 13
(1) Poskytovate¾ minimálnej pomoci je povinný do
centrálneho registra zaznamenáva údaje o poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o príjemcovi minimálnej
pomoci prostredníctvom elektronického formulára,
a to
a) základné identifikaèné údaje o príjemcovi minimálnej pomoci, a to obchodné meno, sídlo, identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, typ podniku,18) a ak je príjemca minimálnej pomoci súèasou skupiny subjektov, ktoré spolu tvoria jediný podnik,19) aj základné
identifikaèné údaje o týchto subjektoch,
b) názov schémy minimálnej pomoci, ak sa minimálna
pomoc poskytuje na základe schémy pomoci,
c) cie¾ a formu poskytnutia minimálnej pomoci,
d) trojmiestny kód hlavnej èinnosti príjemcu pod¾a tatistickej klasifikácie SK NACE Rev. 2,20)
e) výku poskytnutej minimálnej pomoci zaokrúhlenú
na eurocenty,
f) deò poskytnutia minimálnej pomoci.
(2) Poskytovate¾ minimálnej pomoci je povinný údaje
pod¾a odseku 1 zaznamena do centrálneho registra do
piatich pracovných dní odo dòa poskytnutia minimálnej pomoci.
(3) Poskytovate¾ minimálnej pomoci je povinný pred
poskytnutím minimálnej pomoci overi v centrálnom
registri, èi jej poskytnutím nedôjde k
16
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a) prekroèeniu limitu minimálnej pomoci jedinému
podniku,19)
b) prekroèeniu limitu minimálnej pomoci v sektore po¾nohospodárstva a v sektore rybného hospodárstva,
ktorý pre Slovenskú republiku ustanovuje osobitný
predpis Európskej únie pre minimálnu pomoc.21)
(4) Údaje pod¾a odseku 1 sú verejne prístupné.
(5) Povinnos pod¾a odsekov 1 a 3 sa vzahuje rovnako na vykonávate¾a schémy, ak zaznamenáva údaje do
centrálneho registra pod¾a schémy minimálnej pomoci.
(6) Ak koordinátor pomoci zistí, e poskytovate¾ minimálnej pomoci alebo vykonávate¾ schémy nesplnil
v urèenej lehote povinnosti pod¾a odsekov 2 a 5, uloí
mu opatrenie na odstránenie nedostatkov a urèí lehotu, v ktorej je povinný povinnos pod¾a odsekov 2 a 5
splni.
§ 14
Kontrola
(1) Pri kontrole poskytnutej tátnej pomoci je príjemca tátnej pomoci povinný
a) preukáza poskytovate¾ovi tátnej pomoci pouitie
prostriedkov tátnej pomoci a oprávnenos vynaloených nákladov,
b) umoni poskytovate¾ovi tátnej pomoci vykonanie
kontroly
1. pouitia prostriedkov tátnej pomoci,
2. oprávnenosti vynaloených nákladov,
3. dodrania podmienok poskytnutia tátnej pomoci.
(2) Koordinátor pomoci je oprávnený u poskytovate¾a
minimálnej pomoci vykona kontrolu poskytnutia tejto
pomoci. Na tento úèel je koordinátor pomoci oprávnený
overi si potrebné skutoènosti aj u príjemcu minimálnej pomoci alebo u vykonávate¾a schémy. Príjemca minimálnej pomoci alebo vykonávate¾ schémy je povinný
umoni koordinátorovi pomoci vykona kontrolu.
(3) Ak koordinátor pomoci v priebehu vykonávania
kontroly pod¾a odseku 2 zistí, e minimálna pomoc sa
poskytuje v rozpore s osobitnými predpismi pre minimálnu pomoc2) alebo s týmto zákonom, oznámi túto
skutoènos bezodkladne poskytovate¾ovi minimálnej
pomoci, ktorý je povinný okamite pozastavi ïalie
poskytovanie minimálnej pomoci a o tejto skutoènosti
je povinný bezodkladne informova koordinátora pomoci.
(4) Na vykonávanie kontroly pod¾a odsekov 1 a 3 sa
vzahuje osobitný predpis.22)

) § 13 ods. 1 písm. a) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 570/2009 Z. z.
17
) Napríklad èl. 9 nariadenia (EÚ) è. 651/2014, èl. 9 nariadenia (EÚ) è. 702/2014.
18
) Napríklad Príloha I nariadenia (EÚ) è. 651/2014, Príloha I nariadenia (EÚ) è. 702/2014.
19
) Napríklad èl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1407/2013, èl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 1408/2013.
20
) § 19 ods. 2 zákona è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike.
Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia ekonomických èinností.
21
) Príloha nariadenia (EÚ) è. 1408/2013.
22
) Zákon è. 357/2015 Z. z. o finanènej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Pokuty

predkladá Európskej komisii roènú správu o poskytnutej tátnej pomoci po prerokovaní vládou Slovenskej
republiky.

(1) Koordinátor pomoci je oprávnený uloi osobe,
ktorá poruila povinnos pod¾a § 7 ods. 4, § 8 ods. 2 a 3,
§ 9 ods. 2, 4 a 6, § 13 ods. 3, § 14 ods. 1, § 16 ods. 3 a 4
a § 18 ods. 1 a 2, pokutu do 35 000 eur.

Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia

§ 15

(2) Koordinátor pomoci uloí poskytovate¾ovi alebo
vykonávate¾ovi schémy, ktorý poruil povinnos pod¾a
§ 12 ods. 1 a 3 alebo § 13 ods. 2 a 5, pokutu do 35 000
eur.
(3) Pri urèovaní výky pokuty sa vychádza z povahy,
závanosti, dåky trvania a následkov poruenia povinnosti.
(4) Pri opakovanom poruení tej istej povinnosti mono uloi pokutu pod¾a odsekov 1 a 2 opakovane, ak jej
predchádzajúce uloenie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá.
(5) Pokuta je splatná do 15 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o jej uloení. Pokutu mono uloi do
piatich rokov od preukázate¾ného poruenia povinnosti.
(6) Pokuty sú príjmom tátneho rozpoètu.
(7) Pokuty spravuje koordinátor pomoci pod¾a osobitného predpisu.23)
(8) Na konanie o uloení pokuty sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.
§ 16
Práva a povinnosti pri poskytovaní informácií
(1) Koordinátor pomoci je povinný predklada Európskej komisii informácie a správy o poskytnutej pomoci
v rozsahu a v termínoch pod¾a osobitných predpisov.13)
(2) Koordinátor pomoci je povinný predklada Európskej komisii òou poadované informácie v poadovanom termíne a rozsahu; takisto je povinný spolupracova s Európskou komisiou v rozsahu pod¾a osobitných
predpisov.24)
(3) Koordinátor pomoci je oprávnený informácie
a správy pod¾a odsekov 1 a 2 vyiada od prísluných
poskytovate¾ov, podnikate¾ov, tátnych orgánov, obcí,
vyích územných celkov a iných právnických osôb;
tieto osoby sú povinné koordinátorovi pomoci poskytnú úplné, správne a pravdivé informácie v poadovanom termíne a rozsahu.
(4) Poskytovate¾ tátnej pomoci je povinný do konca
februára kalendárneho roka poskytnú koordinátorovi
pomoci správu o ním poskytnutej tátnej pomoci za
predchádzajúci kalendárny rok.
(5) Koordinátor pomoci je povinný kadoroène do
konca mája predloi vláde Slovenskej republiky na
prerokovanie správu o poskytnutej tátnej pomoci za
predchádzajúci kalendárny rok. Koordinátor pomoci
23
24

§ 17
Spoloèné ustanovenia
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, iadosti
o poskytnutie pomoci sa podávajú príslunému poskytovate¾ovi.
(2) Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok. Za
poskytnutie pomoci je zodpovedný jej poskytovate¾.
(3) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, pomoc sa
poskytuje spravidla na základe zmluvy.
(4) Zmluva, pod¾a ktorej sa poskytuje pomoc, musí
obsahova záväzok príjemcu, e dodrí vetky podmienky, za ktorých sa mu poskytla pomoc, a e vráti
poskytnutú pomoc, ak takéto podmienky poruí.
(5) Ak sa pomoc pod¾a osobitných predpisov neposkytuje na základe zmluvy, môe poskytovate¾ takúto
pomoc poskytnú, ak je v súlade s týmto zákonom
a s osobitnými predpismi. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, príjemca, ktorý nedodrí podmienky poskytnutia pomoci pod¾a osobitných predpisov, je povinný sumu zodpovedajúcu poskytnutej pomoci vráti
poskytovate¾ovi. Táto povinnos sa vzahuje aj na právneho nástupcu príjemcu. Poskytovate¾ je povinný vrátenie tejto pomoci vymáha.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1) Poskytovate¾ minimálnej pomoci je povinný oznámi poskytnutie minimálnej pomoci za posledný tvrrok roku 2015 najneskôr do 31. januára 2016 spôsobom pod¾a § 13.
(2) Príjemca minimálnej pomoci je povinný oznámi
prijatie minimálnej pomoci pod¾a doterajieho predpisu za posledný tvrrok roku 2015 najneskôr do 31. januára 2016.
(3) Na úèely èerpania finanèných prostriedkov z Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programové obdobie 2014  2020 schémy
pomoci môe vypracováva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré sa
na tento úèel povauje za poskytovate¾a.
§ 19
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci
v znení zákona è. 434/2001 Z. z., zákona è. 461/2002

) Zákon è. 374/2014 Z. z. o poh¾adávkach tátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Èl. 27 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatòovanie èlánku 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 24. 9. 2015).
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Z. z., zákona è. 203/2004 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z.,
zákona è. 518/2005 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona è. 102/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 14/2013 Z. z. a zákona è. 374/2014
Z. z.
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej
èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení zákona è. 211/1997 Z. z., zákona
è. 353/1997 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., zákona
è. 240/1998 Z. z., zákona è. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 415/2000
Z. z., zákona è. 291/2001 Z. z., zákona è. 32/2002 Z. z.,
zákona è. 356/2003 Z. z., zákona è. 514/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 125/2005
Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 585/2006
Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z.,
zákona è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona è. 554/2008 Z. z., zákona è. 84/2009 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 102/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 1/2012 Z. z.,
zákona è. 230/2012 Z. z., zákona è. 335/2012 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona è. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 14/2013
Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona è. 299/2013
Z. z., zákona è. 355/2013 Z. z., zákona è. 106/2014
Z. z. a zákona è. 335/2014 Z. z. sa mení takto:

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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400/2009 Z. z., zákona è. 403/2009 Z. z.,
505/2009 Z. z., zákona è. 557/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 37/2010 Z. z.,
372/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z.,
547/2010 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
287/2012 Z. z., zákona è. 60/2013 Z. z.,
311/2013 Z. z., zákona è. 313/2013 Z. z.,
335/2014 Z. z., zákona è. 172/2015 Z. z. a
339/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 7 ods. 1 sa za slovom spoloènosti vypúa
èiarka a slová koordináciu tátnej pomoci.
2. Za § 40x sa vkladá § 40y, ktorý znie:
§ 40y
(1) Pôsobnos Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti koordinácie tátnej pomoci pod¾a doterajích veobecne záväzných právnych predpisov
prechádza na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v doterajích právnych predpisoch pouíva
pre oblas pod¾a odseku 1 pojem Ministerstvo financií
Slovenskej republiky vo vetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým Protimonopolný úrad Slovenskej
republiky v príslunom tvare.

4eaaa) § 10 zákona è. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzahov
v oblasti tátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o tátnej pomoci)..

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií pod¾a odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2016 práva a povinnosti vyplývajúce zo tátnozamestnaneckých vzahov,
z pracovnoprávnych vzahov a iných právnych vzahov
zamestnancov zabezpeèujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzahov
z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Majetok tátu,
ktorý bol do 31. decembra 2015 v správe Ministerstva
financií Slovenskej republiky a ktorý slúi na zabezpeèenie výkonu kompetencií pod¾a odseku 1, prechádza
od 1. januára 2016 do správy Protimonopolného úradu
Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto
práv a povinností a o prechode správy majetku tátu sa
upravia dohodou medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Protimonopolným úradom Slovenskej
republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah
preberaného majetku, práv a povinností..

Èl. III

Èl. IV

Zákon è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády
a organizácii ústrednej tátnej správy v znení zákona
è. 143/2002 Z. z ., zákona è. 411/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 139/2003 Z. z., zákona
è. 453/2003 Z. z., zákona è. 523/2003 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 351/2004 Z. z., zákona
è. 405/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona
è. 654/2004 Z. z., zákona è. 78/2005 Z. z., zákona
è. 172/2005 Z. z., zákona è. 474/2005 Z. z., zákona
è. 231/2006 Z. z., zákona è. 678/2006 Z. z., zákona
è. 103/2007 Z. z., zákona è. 218/2007 Z. z., zákona
è. 456/2007 Z. z., zákona è. 568/2007 Z. z., zákona
è. 617/2007 Z. z., zákona è. 165/2008 Z. z., zákona
è. 408/2008 Z. z., zákona è. 583/2008 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona

Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 56/2009 Z. z., zákona è. 231/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 102/2014 Z. z., zákona
è. 62/2015 Z. z. a zákona è. 336/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 41 ods. 4 sa slová § 26 zákona è. 231/1999
Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov nahrádzajú slovami predpisu o tátnej pomoci.4eaaa).
2. V § 45 ods. 2 sa slová § 26 zákona è. 231/1999
Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov nahrádzajú slovami predpisu o tátnej pomoci.4eaaa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4eaaa znie:

1. V § 13 ods. 4 prvá veta znie: Ak investièná pomoc
podlieha oznamovacej povinnosti pod¾a osobitného
predpisu,22) posúdenie zluèite¾nosti navrhovanej investiènej pomoci schválenej vládou s vnútorným trhom24)
Európskou komisiou zabezpeèuje ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre
oblas cestovného ruchu, prostredníctvom koordináto-
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ra pomoci;24aa) o postúpení návrhu investiènej pomoci
koordinátorovi pomoci písomne informuje iadate¾a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24aa znie:

24aa) § 2 zákona è. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzahov
v oblasti tátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o tátnej pomoci)..

2. V § 13a ods. 2 sa vypúajú slová a následne postupom pod¾a osobitného predpisu23) poiada Európsku komisiu o posúdenie zluèite¾nosti navrhovanej investiènej pomoci s vnútorným trhom,24) o èom písomne
informuje iadate¾a a na konci sa pripája táto veta:
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Posúdenie zluèite¾nosti navrhovanej investiènej pomoci s vnútorným trhom Európskou komisiou zabezpeèuje ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, prostredníctvom koordinátora pomoci;24aa) o postúpení návrhu investiènej pomoci koordinátorovi pomoci písomne informuje iadate¾a..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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359
ZÁKON
z 10. novembra 2015
o automatickej výmene informácií o finanèných úètoch na úèely
správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje automatickú výmenu informácií
o finanèných úètoch na úèely správy daní, ktorá zahàòa
a) vo vzahu k rezidentom èlenských tátov Európskej
únie (ïalej len èlenský tát) a rezidentom tátov,
ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná,1)
1. úpravu povinností oznamujúcich finanèných intitúcií pri získavaní informácií o finanèných úètoch,
2. úpravu povinností oznamujúcich finanèných intitúcií pri oznamovaní informácií o rezidentoch
èlenských tátov a rezidentoch zmluvných tátov
príslunému orgánu Slovenskej republiky,
3. zasielanie informácií o finanèných úètoch prijatých prísluným orgánom Slovenskej republiky
od finanèných intitúcií príslunému orgánu2)
èlenského tátu alebo príslunému orgánu2)
zmluvného tátu,
4. prijímanie informácií o finanèných úètoch prísluným orgánom Slovenskej republiky od prísluného orgánu èlenského tátu2) alebo od prísluného orgánu zmluvného tátu,2)
b) v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými tátmi americkými na zlepenie dodriavania medzinárodných predpisov v oblasti daní
a na implementáciu zákona FATCA vrátane jej príloh
(ïalej len dohoda FATCA)
1. úpravu povinností slovenských oznamujúcich finanèných intitúcií pri získavaní informácií o finanèných úètoch oznamovaných Spojeným tátom americkým a pri oznamovaní týchto
informácií príslunému orgánu Slovenskej republiky,
2. zasielanie informácií o finanèných úètoch prijatých prísluným orgánom Slovenskej republiky
od slovenských oznamujúcich finanèných intitúcií príslunému orgánu Spojených tátov amerických,
1

3. prijímanie informácií o finanèných úètoch prísluným orgánom Slovenskej republiky od prísluného orgánu Spojených tátov amerických,
4. povinnosti súvisiace s platbami nezúèastneným
finanèným intitúciám.
Automatická výmena informácií vo vzahu
k rezidentom èlenských tátov a rezidentom
tátov, ktoré sú zmluvnou stranou
medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná
§2
Základné ustanovenia
Na úèely automatickej výmeny informácií pod¾a § 1
písm. a) sa rozumie
a) automatickou výmenou informácií systematické
oznamovanie vopred urèených informácií o rezidentoch èlenských tátov alebo o rezidentoch zmluvných tátov príslunému orgánu èlenského tátu
alebo príslunému orgánu zmluvného tátu, bez
predchádzajúcej iadosti a vo vopred urèených èasových intervaloch,
b) zmluvným tátom zmluvná strana medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
s ktorou si prísluný orgán Slovenskej republiky
automaticky vymieòa informácie v súlade s podmienkami upravenými dohodou, a iná zmluvná strana, s ktorou má Európska únia uzavretú dohodu,
pod¾a ktorej uvedená zmluvná strana bude poskytova informácie uvedené v tomto zákone, a ktorá je
uvedená v zozname uverejnenom Európskou komisiou; zoznam zmluvných tátov uverejní Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo financií) na svojom webovom sídle,
c) prísluným orgánom Slovenskej republiky ministerstvo financií alebo ním urèený iný orgán tátnej
správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,3)
d) drite¾om finanèného úètu osoba, ktorú finanèná intitúcia, ktorá úèet vedie, oznaèuje ako drite¾a finanèného úètu, prièom osoba, ktorá nie je finanènou intitúciou a ktorá drí finanèný úèet
v prospech alebo v mene inej osoby ako zástupca,
správca, splnomocnenec, osoba s podpisovým právom, investièný poradca alebo sprostredkovate¾, sa

) Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daòových záleitostiach v znení ustanovení Protokolu, ktorým sa mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daòových záleitostiach (Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky è. 461/2013 Z. z.).
2
) Zákon è. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
3
) § 2 ods. 1 zákona è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona è. 441/2012 Z. z.
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e)

f)
g)

h)

i)
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na úèely tohto zákona nepovauje za drite¾a finanèného úètu, a za drite¾a finanèného úètu sa povauje
skôr uvedená iná osoba; pri poistnej zmluve s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluve je drite¾om finanèného úètu akáko¾vek osoba, ktorá je
oprávnená na prístup k vyplateniu odkupnej hodnoty alebo na zmenu oprávnenej osoby z poistnej zmluvy, a ak iadna osoba nemá oprávnenie na prístup
k vyplateniu odkupnej hodnoty ani na zmenu oprávnenej osoby, drite¾om finanèného úètu je akáko¾vek osoba uvedená v zmluve ako vlastník alebo akáko¾vek osoba, ktorá má pod¾a zmluvných podmienok
nárok na výplatu, prièom pri splatnosti poistnej
zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy
sa kadá osoba oprávnená na výplatu plnenia na základe zmluvy povauje za drite¾a finanèného úètu,
postupmi ustanovenými pre predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu postupy preverovania oznamujúcej finanènej intitúcie týkajúcej sa klienta
pod¾a poiadaviek ustanovených osobitným predpisom,4)
subjektom právnická osoba alebo právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu,
prepojením subjektu s iným subjektom, ak
1. ktorýko¾vek subjekt riadi druhý subjekt; na tento
úèel subjekt riadi druhý subjekt, ak vlastní viac
ako 50 % hlasovacích práv a majetku v druhom
subjekte,
2. sú oba subjekty pod spoloènou kontrolou alebo
3. sú oba subjekty investiènými subjektmi pod¾a § 3
ods. 2 písm. c) druhého bodu, majú spoloèné vedenie, ktoré plní povinnosti preverovania týchto
investièných subjektov,
daòovým identifikaèným èíslom identifikaèné èíslo
vydané v táte rezidencie osoby podliehajúcej oznamovaniu, ktoré slúi na daòové úèely alebo je jeho ekvivalentom, ak daòové identifikaèné èíslo neexistuje,
písomnými dôkazmi
1. potvrdenie o daòovej rezidencii, ktoré vydal prísluný orgán verejnej správy èlenského tátu alebo zmluvného tátu, v ktorom príjemca platby
uvádza, e je rezidentom,
2. pri fyzickej osobe platný identifikaèný doklad,
ktorý vydal prísluný orgán verejnej správy, v ktorom je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby,
a ktorý sa obvykle pouíva na zisovanie totonosti fyzickej osoby,
3. pri subjekte úradná dokumentácia, ktorú vydal
prísluný orgán verejnej správy, v ktorej je uvedený názov subjektu a adresa sídla v èlenskom táte
alebo adresa sídla v zmluvnom táte, v ktorom je
príjemca platby rezidentom, alebo adresa v èlenskom táte alebo adresa v zmluvnom táte, v ktorom bol subjekt zaregistrovaný alebo zriadený,
4. auditovaná úètovná závierka, úverová správa vypracovaná treou stranou, podanie iadosti
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o konkurz alebo správa regulátora trhu s cennými
papiermi, alebo
5. pri existujúcom úète subjektu informácia v záznamoch oznamujúcej finanènej intitúcie týkajúca sa drite¾a finanèného úètu, zaznamenaná
na základe tandardizovaného kódovacieho systému priemyselných odvetví, ktorú oznamujúca
finanèná intitúcia zaznamenala na úèely postupov ustanovených pre predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania terorizmu alebo iných regulaèných
úèelov pred dátumom, ktorý sa pouil na zatriedenie finanèného úètu ako existujúceho úètu, za
predpokladu, e oznamujúca finanèná intitúcia
nevie alebo nemá dôvod vedie, e takéto zatriedenie je nesprávne alebo nespo¾ahlivé, prièom tandardizovaným kódovacím systémom sa rozumie
kódovací systém pouívaný na iné ako daòové
úèely.
§3
Oznamujúca finanèná intitúcia
(1) Oznamujúcou finanènou intitúciou sa rozumie
finanèná intitúcia Slovenskej republiky, ktorá nie je
neoznamujúcou finanènou intitúciou pod¾a § 4, prièom finanènou intitúciou Slovenskej republiky sa rozumie finanèná intitúcia, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky, okrem poboèky uvedenej finanènej
intitúcie so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
a poboèka finanènej intitúcie, ktorá nie je rezidentom
Slovenskej republiky, ak má táto poboèka sídlo na území Slovenskej republiky.
(2) Na úèely odseku 1 sa finanènou intitúciou rozumie intitúcia úschovy a správy finanèných aktív, vkladová intitúcia, investièný subjekt alebo pecifikovaná
poisovacia spoloènos, prièom sa rozumie
a) intitúciou úschovy a správy finanèných aktív najmä banka alebo poboèka zahraniènej banky zabezpeèujúca správu cenných papierov, centrálny depozitár,5) burza cenných papierov a iný subjekt,
ktorého podstatnú èas podnikate¾skej èinnosti tvorí drba finanèných aktív na úèet iných osôb; subjekt drí finanèné aktíva na úèet iných ako významnú èas svojej podnikate¾skej èinnosti, ak jeho
hrubý príjem z drby finanèných aktív a súvisiacich
finanèných sluieb sa rovná najmenej 20 % celkového hrubého príjmu poèas kratieho z týchto období:
1. trojroèné obdobie, ktoré sa konèí 31. decembra
alebo posledným dòom hospodárskeho roka
predchádzajúceho roku, v ktorom sa vypoèítal
podiel hrubého príjmu z drby finanèných aktív
a súvisiacich finanèných sluieb na celkovom
hrubom príjme, alebo
2. obdobie, poèas ktorého subjekt existoval,
b) vkladovou intitúciou najmä banka, poboèka zahraniènej banky, stavebná sporite¾òa a iný subjekt, kto-

) 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 neskorích predpisov.
5
) § 99 a 111 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
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rý prijíma vklady v rámci beného podnikania v oblasti bankovníctva alebo podobného odvetvia,
c) investièným subjektom najmä obchodník s cennými
papiermi,5) poboèka zahranièného obchodníka
s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania, finanèný agent, finanèný poradca, viazaný finanèný agent a iný subjekt
1. vykonávajúci ako hlavnú podnikate¾skú èinnos
jednu èinnos alebo viacero z nasledujúcich èinností alebo operácií pre klienta alebo v jeho mene:
1a. obchodovanie s nástrojmi peòaného trhu,
s devízovými hodnotami, s nástrojmi týkajúcimi sa devízových transakcií, úrokových sadzieb a indexov, obchodovanie s prevodite¾nými cennými papiermi alebo obchodovanie
s komoditnými futures,
1b. individuálnu a kolektívnu správu portfólia,6)
alebo
1c. iný spôsob investovania, správy alebo riadenia finanèných aktív alebo peòaných prostriedkov v mene iných osôb, alebo
2. ktorého hrubý príjem plynie hlavne z investovania, opakovaného investovania alebo obchodovania s finanènými aktívami, ak je subjekt riadený
iným subjektom, ktorý je vkladovou intitúciou,
intitúciou správy a úschovy finanèných aktív,
pecifikovanou poisovacou spoloènosou alebo
investièným subjektom urèeným v prvom bode;
hrubým príjmom subjektu je taký príjem, ktorý
plynie hlavne z investovania a opakovaného investovania do finanèných aktív alebo obchodovania s finanènými aktívami, ak sa hrubý príjem
subjektu, ktorý plynie z prísluných èinností,
rovná najmenej 50 % hrubého príjmu subjektu
poèas kratieho z týchto období:
2a. trojroèné obdobie, ktoré sa konèí 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa
vypoèítal podiel hrubého príjmu z investovania a opakovaného investovania finanèných
aktív alebo obchodovania s finanènými aktívami na celkovom hrubom príjme, alebo
2b. obdobie, poèas ktorého subjekt existoval,
d) pecifikovanou poisovacou spoloènosou najmä
poisovòa, poboèka poisovne z iného èlenského tátu, poboèka zahraniènej poisovne, zaisovòa, poboèka zaisovne z iného èlenského tátu, poboèka
zahraniènej zaisovne a iný subjekt, ktorý je poisovacou spoloènosou alebo holdingovou spoloènosou poisovacej spoloènosti, ktorá uzatvára poistnú
zmluvu s odkupnou hodnotou alebo anuitnú zmluvu alebo je v súvislosti s týmito zmluvami povinná
vypláca platby.
(3) Na úèely odseku 2 sa finanèným aktívom rozumie
cenný papier, ktorým je najmä podiel v kapitálovej spoloènosti, podiel v osobnej obchodnej spoloènosti alebo
na skutoènom vlastníctve v spoloènosti s ve¾kým poètom podielnikov alebo vo verejne obchodovate¾nej spoloènosti alebo vo zvereneckom fonde, zmenka, dlhopis,
dlhový cenný papier alebo iný dôkaz o zadlenosti, komodita alebo swap. Swapom sa rozumie najmä úrokový
6
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swap, menový swap, bázický swap, urèovanie stropov
úrokových sadzieb, urèovanie minimálnych úrokových
sadzieb, komoditný swap, swap týkajúci sa akcií, swap
týkajúci sa akciových indexov a podobné dohody. Finanèným aktívom sa rozumie aj poistná zmluva, anuitná zmluva, akýko¾vek podiel na cennom papieri vrátane futures, forwardovej zmluvy, alebo opcie, podiel na
osobnej obchodnej spoloènosti, podiel v komodite,
swape, poistnej zmluve alebo anuitnej zmluve. Finanèným aktívom nie je nedlhový, priamy podiel na nehnute¾nom majetku.
§4
Neoznamujúca finanèná intitúcia
(1) Neoznamujúcou finanènou intitúciou sa na úèely § 1 písm. a) rozumie
a) verejný orgán, medzinárodná organizácia a Národná
banka Slovenska v rozsahu èinnosti nevzahujúcej
sa k úhrade záväzkov vzniknutých v súvislosti s obdobnou podnikate¾skou èinnosou ako vykonáva
pecifikovaná poisovacia spoloènos, intitúcia
správy a úschovy finanèných aktív alebo vkladová
intitúcia,
b) dôchodkový fond so irokou úèasou, dôchodkový
fond s úzkou úèasou, dôchodkový fond verejného
orgánu, medzinárodnej organizácie alebo kvalifikovaný vydavate¾ kreditných kariet,
c) iný subjekt, pri ktorom existuje nízke riziko, e sa
pouije na daòové úniky, a ktorý má podobné charakteristické znaky ako ktorýko¾vek zo subjektov urèených v písmenách a) a b) a je zahrnutý do zoznamu
neoznamujúcich finanèných intitúcií, a to za predpokladu, e postavenie tohto subjektu ako neoznamujúcej finanènej intitúcie nemarí úèely tohto zákona,
d) vyòatý subjekt kolektívneho investovania alebo
e) zverenecký fond, ak je správca zvereneckého fondu
oznamujúcou finanènou intitúciou a v súvislosti so
vetkými úètami zvereneckého fondu podliehajúcimi
oznamovaniu podáva vetky informácie pod¾a § 9.
(2) Na úèely odseku 1 písm. a) sa rozumie
a) verejným orgánom tátny orgán, orgán územnej
samosprávy, Exportno-importná banka Slovenskej
republiky, Sociálna poisovòa, rozpoètová organizácia alebo príspevková organizácia, ak nevykonáva
podnikate¾skú èinnos, a iná agentúra alebo organizácia so 100 % majetkovou úèasou tátu alebo orgánu územnej samosprávy; verejný orgán pozostáva
z neoddelite¾ných súèastí, ovládaných subjektov
a politických útvarov, prièom
1. neoddelite¾nou súèasou Slovenskej republiky je
osoba, agentúra, úrad, fond, organizácia alebo
iný orgán, ktorý bez oh¾adu na jeho názov predstavuje riadiaci orgán Slovenskej republiky a èisté príjmy tohto orgánu musia by pripísané na
jeho vlastný úèet alebo na iný úèet verejného orgánu, prièom iadna ich èas nesmie plynú v prospech súkromnej osoby; neoddelite¾nou súèasou nie je fyzická osoba, ktorá je verejným

) § 80 a 87 zákona è. 492/2009 Z. z. o platobných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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èinite¾om alebo správcom konajúcim ako súkromná osoba vo svojom osobnom záujme,
2. ovládaným subjektom je subjekt, ktorý je formálne oddelený od Slovenskej republiky alebo iným
spôsobom predstavuje samostatný právny subjekt, ak
2a. subjekt je úplne vlastnený alebo ovládaný jedným verejným orgánom alebo viacerými verejnými orgánmi priamo alebo prostredníctvom
jedného ovládajúceho subjektu alebo viacerých ovládaných subjektov,
2b. èisté príjmy subjektu sa pripisujú na jeho
vlastný úèet alebo na úèty jedného verejného
orgánu alebo viacerých verejných orgánov,
prièom zo iadnej èasti jeho príjmov nemá
prospech iadna súkromná osoba a
2c. pri zruení tohto subjektu sa jeho aktíva zverujú jednému verejnému orgánu alebo viacerým verejným orgánom,
3. príjem sa nepovauje za plynúci v prospech súkromnej osoby, ak je táto osoba urèeným príjemcom vládneho programu, prièom tento program
sa vykonáva pre irokú verejnos so zrete¾om na
veobecný prospech alebo sa týka administratívnych èinností na niektorej úrovni verejnej správy;
bez oh¾adu na uvedené sa vak za príjem plynúci
v prospech súkromnej osoby povauje taký príjem, z ktorého má prospech súkromná osoba, ak
plynie z vyuitia verejného orgánu na vykonávanie podnikate¾skej èinnosti v oblasti bankovníctva, v rámci ktorého sa poskytujú finanèné sluby
súkromnej osobe,
b) medzinárodnou organizáciou medzinárodná organizácia alebo agentúra v jej vlastníctve alebo jej pomocná organizácia vrátane nadnárodnej organizácie, ktorú tvoria najmä táty, a ktorá má so
Slovenskou republikou uzavretú dohodu o svojom
sídle alebo podobnú dohodu a príjmy ktorej neplynú
v prospech súkromnej osoby.
(3) Na úèely odseku 1 písm. b) sa rozumie
a) dôchodkovým fondom so irokou úèasou fond zriadený na poskytovanie dôchodkových dávok, dávok
v invalidite alebo pozostalostných dávok alebo ich
kombinácie, ktoré sú urèené príjemcom, ktorí sú súèasnými zamestnancami, bývalými zamestnancami,
alebo osobami urèenými takýmito zamestnancami
jedného zamestnávate¾a alebo viacerých zamestnávate¾ov ako odplata za poskytnuté sluby, a to za
predpokladu, e fond
1. nemá iba jediného príjemcu s nárokom na viac
ne 5 % aktív fondu,
2. podlieha tátnej regulácii a orgánom tátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva poskytuje
výkazy s informáciami a
3. spåòa najmenej jednu z týchto poiadaviek:
3a. je oslobodený od zdanenia príjmu z investovania alebo je zdanenie takéhoto príjmu odloené alebo sa zdaòuje zníenou sadzbou, a to
z dôvodu jeho postavenia ako plánu dôchodkového alebo penzijného zabezpeèenia,
3b. získava najmenej 50 % svojich celkových príspevkov, okrem presunov aktív z iných plánov
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urèených v písmenách a) a c) alebo z dôchodkových úètov urèených v § 5 ods. 3 písm. a), od
prispievajúcich zamestnávate¾ov,
3c. výplaty alebo výbery sú povolené, len ak nastanú urèené udalosti súvisiace s odchodom
do dôchodku, invaliditou alebo úmrtím okrem
prevodu prostriedkov na iné fondy dôchodkového zabezpeèenia urèené v písmenách a)
a c) alebo na dôchodkové úèty urèené v § 5
ods. 3 písm. a) alebo sa na výplatu alebo výber, ktorý sa uskutoèní pred takýmito udalosami, uplatní sankcia, alebo
3d. príspevky okrem niektorých povolených kompenzaèných príspevkov od zamestnancov do
fondu sú obmedzené výkou dosiahnutého
príjmu zamestnanca alebo nemôu presiahnu roène sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 50 000 USD, prièom sa uplatòujú pravidlá zluèovania úètov a prepoètu mien
uvedené v osobitnom predpise,
b) dôchodkovým fondom s úzkou úèasou fond zriadený na poskytovanie dôchodkových dávok, dávok
v invalidite alebo pozostalostných dávok, ktoré sú
urèené príjemcom, ktorí sú súèasnými zamestnancami, bývalými zamestnancami alebo osobami urèenými takýmito zamestnancami jedného zamestnávate¾a alebo viacerých zamestnávate¾ov, ako odplata
za poskytnuté sluby, ak
1. fond má menej ako 50 úèastníkov,
2. do fondu prispieva jeden zamestnávate¾ alebo viacero zamestnávate¾ov, ktorí nie sú investiènými
subjektmi ani pasívnymi nefinanènými subjektmi,
3. príspevky zamestnanca a zamestnávate¾a do fondu, okrem presunov aktív z dôchodkových úètov
urèených v § 5 ods. 3 písm. a) sú obmedzené výkou dosiahnutého príjmu alebo náhrady vyplatenej zamestnancovi,
4. úèastníci, ktorí nie sú rezidentmi èlenského tátu
alebo zmluvného tátu, v ktorom je fond zriadený,
nemajú nárok na viac ako 20 % aktív fondu a
5. fond podlieha tátnej regulácii a orgánom tátnej
správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva poskytuje výkazy s informáciami,
c) dôchodkovým fondom verejného orgánu, medzinárodnej organizácie a centrálnej banky subjekt, ktorý
poskytuje dôchodkové dávky, dávky v invalidite alebo pozostalostné dávky príjemcom alebo úèastníkom, ktorí sú súèasnými zamestnancami, bývalými
zamestnancami alebo osobami urèenými takýmito
zamestnancami, alebo ktorí nie sú súèasnými ani
bývalými zamestnancami, ak dávky poskytované takýmto príjemcom alebo úèastníkom predstavujú odplatu za osobné sluby poskytnuté verejnému orgánu, medzinárodnej organizácii alebo centrálnej
banke,
d) kvalifikovaným vydavate¾om kreditných kariet banka, poboèka zahraniènej banky, platobná intitúcia,
intitúcia elektronických peòazí6) a iná finanèná intitúcia, ktorá spåòa tieto poiadavky:
1. je finanènou intitúciou výluène z toho dôvodu,
e je vydavate¾om kreditných kariet, ktorý prijíma
peòané prostriedky len vtedy, ak klient v súvis-
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losti s kartou uskutoèní platbu nad rámec splatného zostatku a tento preplatok sa nevracia bezodkladne klientovi, a
2. finanèná intitúcia najneskôr do 1. januára 2016
zavedie postupy s cie¾om zabráni tomu, aby
klient dosiahol preplatok presahujúci sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume 50 000 USD,
alebo s cie¾om zabezpeèi, e akýko¾vek preplatok
klienta presahujúci uvedenú sumu sa mu vráti do
60 dní, prièom sa uplatòujú pravidlá zluèovania
úètov a prepoètu mien uvedené v osobitnom predpise; na tento úèel sa preplatok klienta netýka
kreditných zostatkov, ak ide o poplatky, ktoré sú
predmetom sporu, ale zahàòa kreditné zostatky
vyplývajúce z vrátenia tovaru.
(4) Na úèely odseku 1 písm. d) sa vyòatým subjektom
kolektívneho investovania rozumie investièný subjekt,
ktorý je regulovaný ako subjekt kolektívneho investovania, za predpokladu, e vetky podiely v subjekte kolektívneho investovania dria fyzické osoby, subjekty
alebo sú drané prostredníctvom fyzických osôb alebo
subjektov, ktoré nie sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, okrem pasívnych nefinanèných subjektov
s ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, prièom investièný subjekt, ktorý je
regulovaný ako subjekt kolektívneho investovania, spåòa podmienky aj ak emitoval listinné akcie na doruèite¾a, ak
a) subjekt kolektívneho investovania neemitoval a neemituje iadne listinné akcie na doruèite¾a po 31. decembri 2015,
b) subjekt kolektívneho investovania vetky takéto akcie zruí pri ich odovzdaní,
c) subjekt kolektívneho investovania vykonáva postupy preverovania uvedené v osobitnom predpise
a oznamuje vetky informácie, ktoré sa musia oznamova, ak ide o akéko¾vek takéto akcie a ak sa takéto
akcie predloia na spätné odkúpenie alebo iné preplatenie a
d) subjekt kolektívneho investovania zaviedol postupy,
aby zabezpeèil, e takéto akcie sú splatené alebo
stiahnuté najneskôr do 1. januára 2018.
§5
Finanèný úèet
(1) Finanèným úètom sa na úèely § 1 písm. a) rozumie úèet, ktorý vedie finanèná intitúcia, a zahàòa
vkladový úèet, správcovský úèet a
a) pri investiènom subjekte akýko¾vek majetkový podiel alebo dlhový podiel vo finanènej intitúcii; bez
oh¾adu na uvedené skutoènosti finanèný úèet nezahàòa iadny majetkový podiel ani dlhový podiel
v subjekte, ktorý je investièným subjektom len preto, e poskytuje investièné poradenstvo klientovi
a koná v jeho mene alebo spravuje portfóliá pre
klienta a koná v jeho mene na úèely investovania,
7

)
)
9
)
10
)
11
)
8
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riadenia alebo správy finanèných aktív uloených
v mene klienta v inej finanènej intitúcii, ako je takýto subjekt,
b) pri finanènej intitúcii, ktorá nie je uvedená v písmene a), majetkový podiel alebo dlhový podiel vo finanènej intitúcii, ak bola trieda podielov vytvorená
s cie¾om vyhnú sa oznamovaniu pod¾a tohto zákona,
c) poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou a anuitnú
zmluvu uzatvorenú alebo vedenú finanènou intitúciou okrem zmluvy s dohodnutým poistným plnením
vo forme neinvestiènej a neprevodite¾nej okamitej
renty, ktorá sa vypláca fyzickej osobe vo forme dôchodku alebo dávky v invalidite z úètu, ktorý je vylúèeným úètom.
(2) Na úèely odseku 1 sa rozumie
a) vkladovým úètom najmä obchodný úèet, bený
úèet,7) sporiaci úèet, termínovaný úèet,8) záloný
úèet, alebo úèet, ktorý je doloený vkladovým listom,9) záloným listom, investièným certifikátom,
dlhovým certifikátom alebo iným podobným
nástrojom10) vedeným finanènou intitúciou v rámci
beného podnikania v oblasti bankovníctva alebo
podobného odvetvia; vkladový úèet zahàòa aj finanènú sumu v drbe poisovne na základe zaruèenej investiènej zmluvy alebo podobnej dohody o vyplatení
alebo pripísaní úroku z tejto sumy,
b) správcovským úètom úèet iný ako poistná zmluva
alebo anuitná zmluva, na ktorom sa nachádza jedno
alebo viacero finanèných aktív v prospech inej osoby,
c) majetkovým podielom pri osobnej obchodnej spoloènosti, ktorá je finanènou intitúciou, podiel na imaní alebo na zisku spoloènosti, pri zvereneckom fonde, ktorý je finanènou intitúciou, podiel v drbe
osoby, ktorá sa povauje za zriaïovate¾a alebo
oprávnenú osobu celého zvereneckého fondu alebo
jeho èasti alebo za inú osobu vykonávajúcu najvyiu kontrolu nad zvereneckým fondom; osoba podliehajúca oznamovaniu sa povauje za oprávnenú
osobu zvereneckého fondu, ak má takáto osoba podliehajúca oznamovaniu nárok priamo alebo nepriamo, napríklad prostredníctvom poverenca na povinné vyplatenie zisku alebo ktorej môe by priamo
alebo nepriamo dobrovo¾ne vyplatený zisk zo zvereneckého fondu,
d) poistnou zmluvou11) zmluva iná ako anuitná zmluva, ktorou sa jej poistite¾ zaväzuje vyplati urèitú finanènú sumu, ak dôjde k vzniku urèenej poistnej
udalosti vrátane úmrtia, choroby, nehody, zodpovednosti za kodu alebo kody na majetku,
e) anuitnou zmluvou zmluva, ktorou sa jej poistite¾ zaväzuje vypláca platby poèas urèitého èasového obdobia definovaného vcelku alebo sèasti na základe
predpokladanej dåky ivota jednej fyzickej osoby
alebo viacerých fyzických osôb; tento pojem zahàòa
aj zmluvu, ktorá sa povauje za anuitnú zmluvu
v súlade s právnymi predpismi èlenského tátu ale-

§ 708 a 715 Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 716 a 719a Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 778 a 786 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 787 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
Napríklad § 788 a 791 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
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bo zmluvného tátu alebo praxou uplatòovanou
v èlenskom táte alebo v zmluvnom táte, v ktorom
bola táto zmluva uzatvorená, a ktorou sa jej poistite¾
zaväzuje vypláca platby poèas obdobia nieko¾kých
rokov,
f) poistnou zmluvou s odkupnou hodnotou poistná
zmluva iná ako zaisovacia zmluva uzavretá medzi
dvoma poisovòami, ktorá má odkupnú hodnotu,
prièom
1. odkupnou hodnotou je vyia z týchto súm:
1a. suma, na ktorú má poistník nárok pri odstúpení od poistnej zmluvy alebo pri jej ukonèení
bez odpoèítania poplatku za odstúpenie alebo
úveru z poistného, alebo
1b. suma, ktorú si poistník môe poièa pod¾a
poistnej zmluvy alebo v súvislosti s òou,
2. odkupná hodnota nie je suma, ktorú mono vyplati pod¾a poistnej zmluvy
2a. len z dôvodu úmrtia fyzickej osoby poistenej
v rámci zmluvy o ivotnom poistení,
2b. ako plnenie pri úraze alebo chorobe alebo iné
plnenie, ktoré predstavuje odkodnenie za
ekonomickú stratu vzniknutú pri poistnej
udalosti,
2c. ako refundáciu u zaplateného poistného zníenú o poisovacie poplatky bez oh¾adu na to,
èi boli skutoène uloené na základe poistnej
zmluvy inej, ako je investièné ivotné poistenie alebo anuitná zmluva z dôvodu zruenia
alebo ukonèenia zmluvy, zníenia poistného
rizika poèas obdobia platnosti zmluvy alebo
z dôvodu opravy úètovnej alebo podobnej chyby týkajúcej sa poistného súvisiaceho s touto
zmluvou,
2d. ako podiel poistníka na zisku, iný ako podiel
pri ukonèení zmluvy za predpokladu, e podiel na zisku sa týka poistnej zmluvy, pod¾a
ktorej sú jediné dávky, ktoré sa môu vyplati,
uvedené v bode 2b, alebo
2e. ako vrátenie poistného zaplateného vopred
alebo vkladu urèeného na zaplatenie poistného v súvislosti s poistnou zmluvou, pri ktorej
sa poistné platí najmenej raz roène, ak suma
poistného zaplateného vopred alebo vkladu
urèeného na zaplatenie poistného nepresahuje nasledujúce roèné poistné, ktoré sa má
pod¾a zmluvy zaplati.
(3) Finanèný úèet nezahàòa vylúèený úèet, ktorým sa
rozumie ktorýko¾vek z týchto úètov:
a) úèet, ktorý spåòa tieto poiadavky:
1. podlieha regulácii ako osobný dôchodkový úèet
alebo je súèasou registrovaného alebo regulovaného plánu dôchodkového alebo penzijného zabezpeèenia na poskytovanie dôchodkových dávok
alebo penzijných dávok vrátane dávok v invalidite
alebo pozostalostných dávok,
2. je daòovo zvýhodnený, to znamená, e príspevky
platené na úèet, ktoré by za iných okolností podliehali dani, sú odpoèítate¾né alebo vyòaté z hrubého príjmu drite¾a finanèného úètu alebo sú
zdaòované zníenou sadzbou, alebo je zdaòova-
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nie príjmu z úètu odloené, alebo sa takýto príjem
zdaòuje zníenou sadzbou,
3. vyaduje sa poskytovanie výkazov s informáciami
orgánom tátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva,
4. výbery sú podmienené dosiahnutím presne urèeného veku odchodu do dôchodku, invaliditou alebo úmrtím, inak sa na výbery uskutoènené pred
takýmito presne urèenými udalosami uplatòujú
sankcie, a
5. buï sú roèné príspevky obmedzené na sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu sume najviac
50 000 USD, alebo existuje maximálny limit príspevkov na úèet poèas ivota vo výke sumy uvedenej v eurách zodpovedajúcej sume najviac
1 000 000 USD, prièom sa uplatòujú pravidlá zluèovania úètov a prepoètu mien uvedené v osobitnom predpise; finanèný úèet, ktorý inak spåòa
túto poiadavku aj ak na neho sú pripísané aktíva
alebo finanèné prostriedky presunuté z jedného
alebo viacerých finanèných úètov, ktoré spåòajú
poiadavky uvedené v písmenách a) a b) alebo
z jedného fondu alebo z viacerých fondov dôchodkového, alebo penzijného zabezpeèenia, ktoré
spåòajú poiadavky pod¾a § 4 ods. 3 písm. a) a c),
b) úèet, ktorý spåòa tieto poiadavky:
1. podlieha regulácii ako investièný nástroj na iné
úèely, ne je dôchodok, a pravidelne sa s ním obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi, alebo úèet podlieha regulácii ako sporiaci nástroj na iné úèely, ne je dôchodok,
2. je daòovo zvýhodnený, to znamená, e príspevky
platené na úèet, ktoré by za iných okolností podliehali dani, sú odpoèítate¾né alebo vyòaté z hrubého príjmu drite¾a finanèného úètu alebo sú
zdaòované zníenou sadzbou, alebo je zdaòovanie príjmu z úètu odloené, alebo sa takýto príjem
zdaòuje zníenou sadzbou,
3. výbery sú podmienené splnením pecifických kritérií súvisiacich s úèelom investièného úètu alebo
sporiaceho úètu, napríklad poskytovanie dávok
na vzdelanie alebo lekársku starostlivos; ak sa
takéto kritériá nesplnia, na uskutoènené výbery
sa uplatòujú sankcie, a
4. roèné príspevky sú obmedzené na sumu uvedenú
v
eurách
zodpovedajúcu
sume
najviac
50 000 USD, prièom sa uplatòujú pravidlá zluèovania úètov a prepoètu mien uvedené v osobitnom
predpise; finanèný úèet spåòa túto poiadavku aj
ak sa na takýto finanèný úèet pripíu aktíva alebo
finanèné prostriedky presunuté z jedného finanèného úètu alebo z viacerých finanèných úètov,
ktoré spåòajú poiadavky uvedené v písmenách a)
a b) alebo z jedného fondu alebo z viacerých fondov dôchodkového zabezpeèenia alebo penzijného zabezpeèenia, ktoré spåòajú poiadavky pod¾a
§ 4 ods. 3 písm. a) a c),
c) zmluva o ivotnom poistení s obdobím poistného
krytia, ktoré sa skonèí pred tým, ako poistená fyzická osoba dosiahne vek 90 rokov, a to za predpokladu, e zmluva spåòa tieto poiadavky:
1. pravidelné poistné, ktoré sa v priebehu èasu nezniuje, sa platí najmenej raz roène poèas obdo-
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bia trvania zmluvy alebo dovtedy, kým poistený
nedosiahne vek 90 rokov, pod¾a toho, ktoré obdobie je kratie,
2. zmluva nemá iadnu kapitálovú hodnotu, ku ktorej môe ma akáko¾vek osoba prístup výberom,
úverom alebo inak bez toho, aby sa zmluva neukonèila,
3. suma, okrem pozostalostnej dávky, ktorá sa má
vyplati pri zruení alebo ukonèení zmluvy, nemôe presiahnu celkové poistné zaplatené pri
danej zmluve zníené o sumu za úmrtnos a chorobnos a poplatky týkajúce sa výdavkov bez
oh¾adu na to, èi boli skutoène uloené poèas obdobia alebo v období trvania zmluvy a akéko¾vek
sumy vyplatené pred zruením alebo ukonèením
zmluvy a
4. zmluva nie je v drbe nadobúdate¾a po prevode
zmluvy za odplatu,
d) úèet, ktorý je vedený výluène pozostalými osobami,
ak dokumentácia k takému úètu zahàòa kópiu závetu alebo úmrtného listu zosnulého,
e) úèet zriadený v súvislosti s ktorouko¾vek z týchto
skutoèností:
1. súdny príkaz alebo rozsudok súdu,
2. predaj, zámena alebo prenájom nehnute¾ného
majetku alebo hnute¾ného majetku, ak úèet spåòa tieto podmienky:
2a. úèet je financovaný výhradne zálohovou platbou, preddavkom, vkladom vo výke primeranej na zabezpeèenie záväzku, ktorý priamo
súvisí s transakciou, alebo podobnou platbou
alebo je financovaný finanèným aktívom, ktoré je vloené na úèet v súvislosti s predajom,
zámenou alebo prenájmom majetku,
2b. úèet je zriadený a pouíva sa výhradne na zabezpeèenie záväzku kupujúceho zaplati kúpnu cenu za majetok, záväzku predávajúceho
zaplati akéko¾vek podmienené záväzky alebo
záväzku prenajímate¾a alebo nájomcu zaplati za akéko¾vek kody týkajúce sa prenajatého majetku vyplácané na základe zmluvy
o prenájme,
2c. aktíva na úète vrátane príjmu, ktorý na òom
vznikol, sa vyplatia alebo iným spôsobom rozdelia v prospech kupujúceho, predávajúceho,
prenajímate¾a alebo nájomcu a to aj s cie¾om
splni záväzok takejto osoby, keï sa majetok
predá, zamení alebo odovzdá, alebo keï sa
ukonèí prenájom,
2d. úèet nie je marovým úètom ani podobným
úètom zriadeným v súvislosti s predajom alebo zámenou finanèného aktíva,
2e. úèet nesúvisí s úètom pod¾a písmena f),
3. povinnos finanènej intitúcie, ktorá spravuje
úver zabezpeèený nehnute¾nosou, vyèleni èas
platby výhradne na neskoriu platbu daní alebo
poistenia, ktoré sa týkajú nehnute¾nosti,
4. povinnos finanènej intitúcie zabezpeèi výhradne neskoriu platbu daní,
f) vkladový úèet, ktorý spåòa tieto poiadavky:
1. úèet existuje výhradne z toho dôvodu, e klient
uskutoèní platbu nad rámec splatného zostatku,
ak ide o kreditnú kartu alebo iný revolvingový
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úverový nástroj, a preplatok sa nevracia bezodkladne klientovi, a
2. od 1. januára 2016 alebo pred týmto dátumom finanèná intitúcia zavedie postupy s cie¾om zabráni tomu, aby klient dosiahol preplatok presahujúci sumu uvedenú v eurách zodpovedajúcu
sume 50 000 USD alebo s cie¾om zabezpeèi, e
akýko¾vek preplatok klienta presahujúci uvedenú sumu sa mu vráti do 60 dní, prièom sa uplatòujú pravidlá zluèovania úètov a prepoètu mien
uvedené v osobitnom predpise; na tento úèel sa
preplatok klienta netýka kreditných zostatkov,
ak ide o poplatky, ktoré sú predmetom sporu, ale
zahàòa kreditné zostatky vyplývajúce z vrátenia
tovaru,
g) iný úèet, v súvislosti s ktorým existuje nízke riziko,
e sa pouije na daòové úniky, má podobné charakteristické znaky ako ktorýko¾vek z úètov pod¾a písmen a) a f) a je zahrnutý do zoznamu vylúèených
úètov, a to za predpokladu, e postavenie takéhoto
úètu ako vylúèeného úètu nemarí úèel tohto zákona.
(4) Existujúcim úètom fyzickej osoby sa rozumie
existujúci úèet, ktorého drite¾om je jedna fyzická osoba alebo viac fyzických osôb, a existujúcim úètom subjektu sa rozumie existujúci úèet, ktorého drite¾om je
jeden alebo viac subjektov, prièom existujúcim úètom
sa rozumie
a) finanèný úèet, ktorý vedie oznamujúca finanèná intitúcia k 31. decembru 2015,
b) finanèný úèet drite¾a úètu bez oh¾adu na dátum
zriadenia takéhoto finanèného úètu, ak
1. drite¾ finanèného úètu má v oznamujúcej finanènej intitúcii alebo v prepojenom subjekte v rámci
Slovenskej republiky aj finanèný úèet, ktorý je
existujúcim úètom uvedeným v písmene a),
2. na úèely splnenia pravidiel v osobitnom predpise
a na úèely urèenia zostatku na finanèných úètoch
alebo ich hodnoty pri uplatòovaní prahových
hodnôt týkajúcich sa úètu, oznamujúca finanèná
intitúcia alebo prepojený subjekt v rámci Slovenskej republiky zaobchádza s oboma úètami
alebo s ïalími finanènými úètami drite¾a úètu,
ktoré sa povaujú za existujúce úèty pod¾a tohto
písmena, ako s jedným finanèným úètom,
3. oznamujúca finanèná intitúcia v súvislosti s finanèným úètom podliehajúcim postupom ustanoveným pre predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a financovania
terorizmu,4) dodrí postupy pre finanèný úèet
pod¾a veobecne záväzného právneho predpisu,
aj ak pouije postupy ustanovené pre predchádzanie a odha¾ovanie legalizácie príjmov z trestnej
èinnosti a financovania terorizmu pri existujúcom úète pod¾a písmena a), a
4. otvorenie finanèného úètu si nevyaduje, aby drite¾ úètu poskytoval nové, dodatoèné alebo zmenené informácie o sebe ako klientovi okrem tých,
ktoré sú ustanovené týmto zákonom.
(5) Novým úètom fyzickej osoby sa rozumie nový
úèet, ktorého drite¾om je jedna fyzická osoba alebo
viac fyzických osôb, a novým úètom subjektu nový
úèet, ktorého drite¾om je jeden subjekt alebo viac sub-
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jektov, prièom novým úètom sa rozumie finanèný úèet,
ktorý vedie oznamujúca finanèná intitúcia a ktorý sa
zriadil 1. januára 2016 alebo neskôr, ak sa nepovauje
za existujúci úèet pod¾a odseku 4 písm. b).
§6

2c.
2d.

Úèet podliehajúci oznamovaniu
(1) Úètom podliehajúcim oznamovaniu sa na úèely
§ 1 písm. a) rozumie finanèný úèet, ktorý vedie oznamujúca finanèná intitúcia a ktorého drite¾om je jedna osoba alebo viacero osôb podliehajúcich oznamovaniu alebo pasívny nefinanèný subjekt s jednou
ovládajúcou osobou alebo s viacerými ovládajúcimi
osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, a to za predpokladu, e sa identifikoval pod¾a postupov preverovania ustanovených v osobitnom predpise pod¾a § 7 ods. 2.
(2) Na úèely odseku 1 sa rozumie
a) osobou podliehajúcou oznamovaniu osoba z èlenského tátu a osoba zo zmluvného tátu, ktorá nie je
1. spoloènos, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom regulovanom trhu alebo na viacerých regulovaných trhoch s cennými papiermi,
2. akáko¾vek spoloènos, ktorá je prepojeným subjektom spoloènosti uvedenej v prvom bode,
3. verejný orgán,
4. medzinárodná organizácia,
5. centrálna banka alebo
6. finanèná intitúcia,
b) ovládajúcou osobou fyzická osoba alebo viaceré fyzické osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad subjektom; pri zvereneckom fonde je ovládajúcou osobou
zriaïovate¾, správca, poruèník, oprávnená osoba
alebo trieda príjemcov a akáko¾vek iná fyzická osoba, ktorá vykonáva najvyiu kontrolu nad zvereneckým fondom, a pri inom právnom subjekte, ako
je zverenecký fond, je ovládajúcou osobou osoba
v rovnocenných alebo podobných pozíciách,
c) nefinanèným subjektom subjekt, ktorý nie je finanènou intitúciou, prièom
1. pasívnym nefinanèným subjektom je nefinanèný
subjekt, ktorý nie je aktívnym nefinanèným subjektom, alebo investièný subjekt pod¾a § 3 ods. 2
písm. c) druhého bodu, ktorý nie je finanènou intitúciou z èlenského tátu alebo zo zmluvného
tátu,
2. aktívnym nefinanèným subjektom je nefinanèný
subjekt, ktorý spåòa ktoréko¾vek z týchto kritérií:
2a. menej ako 50 % hrubého príjmu nefinanèného subjektu za predchádzajúci kalendárny
rok alebo iné primerané oznamovacie obdobie
je pasívnym príjmom a menej ako 50 % aktív,
ktoré nefinanèný subjekt dral poèas predchádzajúceho kalendárneho roku alebo iného
primeraného oznamovacieho obdobia, sú aktíva, z ktorých plynie pasívny príjem alebo sa
dria s cie¾om dosahova pasívny príjem,
2b. s akciami nefinanèného subjektu sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými
papiermi alebo nefinanèný subjekt je subjektom prepojeným so subjektom, s akciami kto-

2e.

2f.

2g.

2h.
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rého sa pravidelne obchoduje na regulovanom
trhu s cennými papiermi,
je verejným orgánom, medzinárodnou organizáciou, centrálnou bankou alebo subjektom,
ktorý je v úplnom vlastníctve jedného z nich,
vetky èinnosti nefinanèného subjektu pozostávajú z úplnej alebo èiastoènej drby emitovaných akcií jednej dcérskej spoloènosti alebo
viacerých dcérskych spoloèností alebo z financovania alebo poskytovania sluieb jednej
dcérskej spoloènosti alebo viacerým dcérskym spoloènostiam, ktoré obchodujú alebo
vykonávajú inú podnikate¾skú èinnos, ne je
podnikate¾ská èinnos finanènej intitúcie;
subjekt nie je aktívnym nefinanèným subjektom, ak plní funkciu investièného fondu alebo
vystupuje ako investièný fond, akým je napríklad fond súkromného kapitálu, fond rizikového kapitálu, fond na dlhové akvizície alebo
akýko¾vek investièný nástroj, ktorého cie¾om
je nadobudnú alebo financova spoloènosti
a následne dra podiely v týchto spoloènostiach ako kapitálové aktíva na investièné úèely,
v období 24 mesiacov nasledujúcich po jeho
zriadení nevykonáva podnikate¾skú èinnos
a v minulosti nevykonával iadnu èinnos, ale
investuje kapitál do aktív s cie¾om vykonáva
inú podnikate¾skú èinnos, ne je podnikate¾ská èinnos finanènej intitúcie,
nebol finanènou intitúciou v posledných piatich rokoch a je v procese likvidácie svojich
aktív alebo sa reorganizuje s tým úmyslom, e
bude pokraèova v podnikate¾skej èinnosti
alebo opätovne zaène podnikate¾skú èinnos,
ktorá je iná ako podnikate¾ská èinnos finanènej intitúcie,
zapája sa hlavne do transakcií financovania
a zaisovania s prepojenými subjektmi, ktoré
nie sú finanènými intitúciami, alebo pre tieto
prepojené subjekty, a neposkytuje sluby financovania ani zaisovania iadnemu subjektu, ktorý nie je prepojeným subjektom, za
predpokladu, e skupina akýchko¾vek takýchto súvisiacich subjektov sa zapája hlavne
do podnikate¾skej èinnosti, ktorá je iná ne
podnikate¾ská èinnos finanènej intitúcie,
alebo
spåòa súèasne tieto poiadavky:
2ha. je zriadený a vykonáva èinnos v èlenskom táte rezidencie alebo zmluvnom
táte rezidencie výluène na náboenské,
charitatívne, vedecké, umelecké, kultúrne, portové alebo vzdelávacie úèely, alebo je zriadený a vykonáva èinnos vo svojom èlenskom táte rezidencie alebo
v zmluvnom táte rezidencie a ide o profesijnú organizáciu, obchodný spolok,
obchodnú komoru, organizáciu práce,
po¾nohospodársku organizáciu alebo záhradnícku organizáciu, obèiansky spolok alebo organizáciu, ktorá vykonáva
výhradne veobecne prospené sluby,
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2hb. je oslobodený od dane z príjmov vo svojom èlenskom táte rezidencie alebo
v zmluvnom táte rezidencie,
2hc. nemá iadnych akcionárov ani èlenov,
ktorí majú vlastnícky podiel alebo, ktorí
sú skutoènými vlastníkmi príjmu alebo
majetku,
2hd. právne predpisy èlenského tátu rezidencie alebo zmluvného tátu rezidencie
nefinanèného subjektu alebo zakladajúce dokumenty nefinanèného subjektu
neumoòujú, aby sa akýko¾vek príjem
alebo majetok nefinanèného subjektu
distribuovali alebo pouili v prospech
súkromnej osoby alebo necharitatívneho
subjektu; to neplatí, ak sa tak uskutoèní
v rámci výkonu charitatívnych èinností
nefinanèného subjektu alebo ako platba
primeranej protihodnoty za poskytnuté
sluby alebo ako platba, ktorá predstavuje primeranú trhovú hodnotu majetku, ktorý nefinanèný subjekt kúpil,
2he. právne predpisy èlenského tátu rezidencie alebo zmluvného tátu rezidencie
nefinanèného subjektu alebo zakladajúce dokumenty nefinanèného subjektu
vyadujú, aby sa pri likvidácii alebo zruení nefinanèného subjektu vetky jeho
aktíva distribuovali verejnému orgánu
alebo inej neziskovej organizácii alebo by
prepadol v prospech tátu èlenského
tátu rezidencie alebo zmluvného tátu
rezidencie nefinanèného subjektu alebo
v prospech jeho politického útvaru.
(3) Na úèely odseku 2 sa osobou z èlenského tátu
a osobou zo zmluvného tátu rozumie fyzická osoba
alebo subjekt, ktorý je rezidentom èlenského tátu alebo zmluvného tátu pod¾a daòových zákonov uvedeného èlenského tátu alebo zmluvného tátu, alebo pozostalos zosnulého, ktorý bol rezidentom èlenského
tátu alebo zmluvného tátu; na tento úèel sa subjekt,
akým je osobná obchodná spoloènos, osobná spoloènos s ruèením obmedzeným alebo podobné právne
usporiadanie, ktorý nie je rezidentom na daòové úèely,
povauje za rezidenta toho tátu, v ktorom sa nachádza
miesto skutoèného vedenia.
§7
Preverovanie finanèných úètov
(1) Oznamujúca finanèná intitúcia je povinná preverova, èi v kalendárnom roku vedie úèet podliehajúci
oznamovaniu.
(2) Podrobnosti o poiadavkách oznamovania a o poiadavkách preverovania, postupoch preverovania pri
existujúcich úètoch fyzických osôb a existujúcich úètoch subjektov, postupoch preverovania pri nových úètoch fyzických osôb a nových úètoch subjektov a osobitné pravidlá preverovania ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
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§8
Získavanie informácií o finanèných úètoch
(1) Oznamujúca finanèná intitúcia je povinná získava informácie o rezidentovi èlenského tátu alebo
rezidentovi tátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2) Informáciami pod¾a odseku 1 sú
a) pri fyzickej osobe, ktorá je drite¾om finanèného
úètu alebo ovládajúcou osobou,
1. meno a priezvisko,
2. adresa bydliska alebo adresa miesta podnikania,
ak nie je totoná s adresou bydliska,
3. daòové identifikaèné èíslo, ak jej bolo pridelené,
4. dátum a miesto narodenia,
b) pri subjekte, ktorý je drite¾om finanèného úètu,
1. obchodné meno alebo názov,
2. sídlo,
3. daòové identifikaèné èíslo, ak mu bolo pridelené.
§9
Oznamovacia povinnos
(1) Oznamujúca finanèná intitúcia oznámi príslunému orgánu Slovenskej republiky za kalendárny rok
alebo za iné primerané oznamovacie obdobie v súvislosti s osobou podliehajúcou oznamovaniu a úètom
podliehajúcim oznamovaniu tieto informácie:
a) obchodné meno alebo názov, identifikaèné èíslo
a daòové identifikaèné èíslo oznamujúcej finanènej
intitúcie,
b) údaje o kadom drite¾ovi finanèného úètu alebo
ovládajúcej osobe v rozsahu pod¾a § 8 ods. 2,
c) èíslo finanèného úètu alebo jeho funkèný ekvivalent,
d) zostatok na finanènom úète alebo hodnotu finanèného úètu vrátane odkupnej hodnoty pri poistnej
zmluve s odkupnou hodnotou alebo odkupnej hodnoty pri anuitnej zmluve ku koncu prísluného kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia, alebo ak bol finanèný úèet zruený,
informáciu tom, e úèet bol zruený,
e) pri správcovskom úète
1. celkovú hrubú sumu úrokov, celkovú hrubú
sumu dividend a celkovú hrubú sumu iných príjmov, ktoré vznikli v súvislosti s aktívami dranými na správcovskom úète, vyplatenú alebo pripísanú na správcovský úèet alebo v súvislosti so
správcovským úètom poèas kalendárneho roka
alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia
a
2. celkové hrubé výnosy z predaja alebo spätného
odkúpenia finanèných aktív vyplatené alebo pripísané na správcovský úèet poèas kalendárneho
roka alebo iného primeraného oznamovacieho
obdobia, v súvislosti s ktorými oznamujúca finanèná intitúcia pôsobila ako správca, maklér,
poverenec alebo inak ako zástupca drite¾a finanèného úètu,
f) pri vkladovom úète celkovú hrubú sumu úrokov vyplatených alebo pripísaných na vkladový úèet poèas
kalendárneho roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia,
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g) pri finanènom úète, ktorý nie je uvedený v písmene e) alebo písmene f), celkovú hrubú sumu vyplatenú alebo pripísanú v prospech drite¾a finanèného
úètu v súvislosti s týmto úètom poèas kalendárneho
roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia, vo vzahu ku ktorému vystupuje oznamujúca finanèná intitúcia ako povinná strana alebo dlník,
vrátane súhrnnej sumy akýchko¾vek platieb v rámci
spätného odkúpenia vykonaných v prospech drite¾a finanèného úètu poèas kalendárneho roka alebo
iného primeraného oznamovacieho obdobia.
(2) Ak oznamujúca finanèná intitúcia z preverovania zistí, e v kalendárnom roku alebo inom primeranom oznamovacom období nevedie iaden úèet podliehajúci oznamovaniu, oznámi túto skutoènos príslunému
orgánu Slovenskej republiky v lehote pod¾a odseku 3.
(3) Oznamujúca finanèná intitúcia oznámi príslunému orgánu Slovenskej republiky údaje pod¾a odsekov 1 a 2 vdy v lehote do 30. júna kalendárneho roka
nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní
oznamovacia povinnos. Túto lehotu nemono predåi.
Automatická výmena informácií
v nadväznosti na dohodu FATCA
§ 10
Vymedzenie pojmov na úèely dohody FATCA
Na úèely tohto zákona sa pouívajú pojmy, ktoré sú
obsahovo vymedzené v dohode FATCA.
§ 11
Povinnos získa identifikaèné èíslo
na úèely dohody FATCA
(1) Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia poiada prísluný orgán Spojených tátov amerických o pridelenie identifikaèného èísla pod¾a dohody FATCA.
(2) Slovenská neoznamujúca finanèná intitúcia,
ktorá vedie úèet oznamovaný Spojeným tátom americkým, poiada prísluný orgán Spojených tátov amerických o pridelenie identifikaèného èísla, ak jej má by
pridelené pod¾a dohody FATCA.
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obdobných pravidiel, pouitie ktorých umoòuje dohoda FATCA, prièom pouitie iných obdobných pravidiel
oznámi príslunému orgánu Slovenskej republiky v lehote pod¾a § 14 ods. 4.
§ 13
Získavanie informácií o finanèných
úètoch na úèely dohody FATCA
(1) Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia je povinná získava informácie o kadom drite¾ovi úètu
oznamovanom Spojeným tátom americkým, ktorým je
a) urèená americká osoba,
b) neamerický subjekt, ktorého ovládajúcou osobou je
urèená americká osoba (ïalej len ovládajúca osoba).
(2) Informáciami o drite¾ovi úètu oznamovaného
Spojeným tátom americkým sú údaje uvedené v dohode FATCA, prièom tieto informácie sa zisujú aj od ovládajúcej osoby.
§ 14
Oznamovacia povinnos na úèely dohody FATCA
(1) Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia, ktorá
v kalendárnom roku vedie úèet oznamovaný Spojeným
tátom americkým, oznámi príslunému orgánu Slovenskej republiky tieto informácie:
a) obchodné meno alebo názov, identifikaèné èíslo
a daòové identifikaèné èíslo slovenskej oznamujúcej
finanènej intitúcie,
b) identifikaèné èíslo pridelené na úèely dohody FATCA,
c) informácie pod¾a dohody FATCA.
(2) Ak slovenská oznamujúca finanèná intitúcia
z preverovania zistí, e v kalendárnom roku nevedie
iaden úèet oznamovaný Spojeným tátom americkým,
oznámi túto skutoènos príslunému orgánu Slovenskej republiky.
(3) Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia, ktorá
v kalendárnom roku vedie úèet, ktorého drite¾om je
nezúèastnená finanèná intitúcia, oznámi túto skutoènos príslunému orgánu Slovenskej republiky.

(3) Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia a slovenská neoznamujúca finanèná intitúcia oznámi pridelené identifikaèné èíslo príslunému orgánu Slovenskej republiky najneskôr do 31. mája kalendárneho
roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa
plní oznamovacia povinnos.

(4) Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia oznámi príslunému orgánu Slovenskej republiky údaje
pod¾a odsekov 1 a 3 vdy v lehote do 30. júna kalendárneho roku nasledujúceho po kalendárnom roku, za
ktorý sa plní oznamovacia povinnos. Túto lehotu nemono predåi.

§ 12

§ 15

Preverovanie úètov na úèely dohody FATCA

Platby nezúèastneným finanèným intitúciám

(1) Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia je povinná preverova, èi v kalendárnom roku vedie úèet
oznamovaný Spojeným tátom americkým a úèet, ktorého drite¾om je nezúèastnená finanèná intitúcia.

Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia, ktorá
nezúèastnenej finanènej intitúcii poukáe alebo sprostredkuje platbu zo zdrojov na území Spojených tátov
amerických,
a) poskytne tomu, od koho platbu na poukázanie alebo
sprostredkovanie prijala, informácie potrebné pre
oznamovanie súvisiace s touto platbou a zrazenie

(2) Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia postupuje pri vykonávaní preverovania pod¾a postupov
preverovania uvedených v dohode FATCA alebo iných
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dane Spojených tátov amerických pod¾a dohody
FATCA, alebo
b) zrazí daò Spojených tátov amerických pod¾a dohody FATCA a odvedie ju príslunému orgánu Spojených tátov amerických.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 16
Vzah k iným právnym predpisom
Pri automatickej výmene informácií o finanèných úètoch na úèely správy daní sa primerane postupuje pod¾a osobitných predpisov.12)
§ 17
Súèinnos
Drite¾ finanèného úètu alebo ovládajúca osoba je
povinná poskytnú nevyhnutnú súèinnos oznamujúcej finanènej intitúcií a slovenskej oznamujúcej finanènej intitúcií na úèely plnenia jej povinností pod¾a
tohto zákona.
§ 18
Spôsob doruèenia oznámenia
(1) Oznámenie pod¾a § 9 a 14 sa doruèuje príslunému orgánu Slovenskej republiky elektronickými prostriedkami.
(2) Formát a truktúra oznámenia sa uverejòuje na
webovom sídle Finanèného riadite¾stva Slovenskej republiky.
§ 19
Spracúvanie osobných údajov
(1) Oznamujúca finanèná intitúcia, slovenská oznamujúca finanèná intitúcia a prísluný orgán Slovenskej republiky sa na úèely tohto zákona povaujú za
prevádzkovate¾ov, ktorých práva, povinnosti a zodpovednos pri spracúvaní osobných údajov ustanovuje
osobitný predpis.13)
(2) Osobné údaje sa spracúvajú na úèel poskytnutia
informácií o finanèných úètoch èlenskému tátu daòovej rezidencie fyzickej osoby, zmluvnému tátu daòovej
rezidencie fyzickej osoby a Spojeným tátom americkým s cie¾om správneho vyrubenia daòovej povinnosti.
Rozsah spracúvaných osobných údajov je uvedený
v § 8 a 13.
(3) Oznamujúca finanèná intitúcia a slovenská
oznamujúca finanèná intitúcia spracúvajú údaje uvedené v § 8 a 13 na úèel tohto zákona a dohody FATCA
desa rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa
údaje pod¾a § 9 a 14 oznámili.
12

) Zákon
Zákon
13
) Zákon
14
) Zákon

è.
è.
è.
è.

563/2009
442/2012
122/2013
563/2009

Z.
Z.
Z.
Z.
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§ 20
Zasielanie informácií o finanèných úètoch
Prísluný orgán Slovenskej republiky zale informácie
oznámené pod¾a § 9 a 14 príslunému orgánu2) èlenského tátu, príslunému orgánu2) zmluvného tátu alebo
príslunému orgánu Spojených tátov amerických do
30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa plní oznamovacia povinnos.
§ 21
Prijímanie informácií o finanèných úètoch
Prísluný orgán Slovenskej republiky prijíma informácie od prísluného orgánu2) èlenského tátu, prísluného orgánu2) zmluvného tátu alebo prísluného
orgánu Spojených tátov amerických.
§ 22
Ustanovenia na úèinné uplatòovanie tohto zákona
(1) Oznamujúca finanèná intitúcia, slovenská oznamujúca finanèná intitúcia, drite¾ finanèného úètu
a ovládajúca osoba nesmú prijíma opatrenia a vykonáva postupy, ktorých úèelom je vyhnú sa plneniu
povinností pod¾a tohto zákona.
(2) Oznamujúca finanèná intitúcia vedie záznamy
o postupoch preverovania a oznamovania pod¾a tohto
zákona a uchováva písomné dôkazy, ktoré pri preverovaní získala. Tieto záznamy a písomné dôkazy je povinná uchováva desa rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom sa údaje pod¾a § 9 oznámili.
(3) Slovenská oznamujúca finanèná intitúcia vedie
záznamy o postupoch preverovania a oznamovania
pod¾a tohto zákona a pod¾a dohody FATCA a uchováva
písomné dôkazy, ktoré pri preverovaní získala. Tieto
záznamy a písomné dôkazy je povinná uchováva desa
rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa údaje
pod¾a § 14 oznámili.
(4) Neoznamujúca finanèná intitúcia má odo dòa,
keï zaène vies úèet podliehajúci oznamovaniu alebo
zaène vykonáva podnikate¾skú èinnos rovnakého
druhu ako oznamujúce finanèné intitúcie, rovnaké
povinnosti ustanovené týmto zákonom ako oznamujúca finanèná intitúcia.
(5) Slovenská neoznamujúca finanèná intitúcia má
odo dòa, keï zaène vies úèet podliehajúci oznamovaniu alebo zaène vykonáva podnikate¾skú èinnos rovnakého druhu ako slovenské oznamujúce finanèné intitúcie, rovnaké povinnosti ustanovené týmto
zákonom a dohodou FATCA ako slovenská oznamujúca
finanèná intitúcia.
(6) Kontrolu dodriavania povinností ustanovených
týmto zákonom vykonáva Finanèné riadite¾stvo Slovenskej republiky alebo daòový úrad, prièom postupuje pod¾a osobitného predpisu.14)

z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z.
z. v znení neskorích predpisov.
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(7) Automatická výmena informácií medzi prísluným orgánom Slovenskej republiky a prísluným orgánom èlenského tátu pod¾a tohto zákona má prednos
pred automatickou výmenou informácií pod¾a osobitného predpisu.15)
(8) Na prepoèet inej meny, ako je mena euro, sa pouije referenèný výmenný kurz urèený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska platný k poslednému dòu kalendárneho
roka alebo k poslednému dòu iného primeraného oznamovacieho obdobia.
(9) Zoznam neoznamujúcich finanèných intitúcií
pod¾a § 4 ods. 1 písm. c) a zoznam vylúèených finanèných úètov pod¾a § 5 ods. 3 písm. g) ministerstvo financií uverejní vo Finanènom spravodajcovi.
§ 23
Sankcia za nesplnenie povinnosti
Za nesplnenie povinností pod¾a § 7 a 9, § 12 a 15
a § 22 ods. 2 a 3 a dohody FATCA daòový úrad uloí
oznamujúcej finanènej intitúcii pokutu vo výke a do
10 000 eur, a to aj opakovane.

zov nezúèastnenej finanènej intitúcie a súhrnnú výku platieb za kalendárne roky 2015 a 2016, ktoré jej
v týchto kalendárnych rokoch poukázala alebo sprostredkovala.
(4) Pri existujúcom úète, ktorý slovenská oznamujúca finanèná intitúcia viedla ku dòu uvedenému v dohode FATCA, nie je povinná do dòa uvedeného v dohode FATCA zisova a oznamova daòové identifikaèné
èíslo alebo iné identifikaèné èíslo pouívané na daòové
úèely, ak jej táto informácia nie je známa; ak slovenskej
oznamujúcej finanènej intitúcii nie je informácia pod¾a prvej vety známa, oznámi namiesto tejto informácie
dátum narodenia, ak jej je známy.
(5) Pri úète, ktorý slovenská oznamujúca finanèná
intitúcia viedla ku dòu uvedenému v dohode FATCA,
slovenská oznamujúca finanèná intitúcia zistí poadované informácie najneskôr do dòa uvedeného v dohode FATCA.
§ 25
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
Èl. II

§ 24
Prechodné ustanovenia
(1) Vo vzahu k automatickej výmene informácií pod¾a § 1 písm. a) oznamujúca finanèná intitúcia oznamuje údaje uvedené v § 9 za kalendárny rok 2016, prièom oznamujúca finanèná intitúcia v súvislosti
s oznamovaným finanèným úètom, ktorý viedla
k 31. decembru 2015, nie je povinná oznamova príslunému orgánu Slovenskej republiky daòové identifikaèné èíslo a dátum narodenia o osobe podliehajúcej
oznamovaniu, ak jej takéto informácie nie sú známe; ak
oznamujúcej finanènej intitúcii nie sú známe takéto
údaje, je povinná vynaloi primerané úsilie na to, aby
do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku,
v ktorom sa takéto úèty identifikovali ako úèty podliehajúce oznamovaniu, tieto údaje získala. V súvislosti
s oznamovaným finanèným úètom, ktorý oznamujúca
finanèná intitúcia viedla k 31. decembru 2015, nie je
povinná uvádza miesto narodenia, ak jej takáto informácie nie je známa.
(2) Ak slovenská oznamujúca finanèná intitúcia
alebo slovenská neoznamujúca finanèná intitúcia poiadala prísluný orgán Spojených tátov amerických
o pridelenie identifikaèného èísla pod¾a § 11 pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, jeho pridelenie
oznámi príslunému orgánu Slovenskej republiky do
15 dní odo dòa úèinnosti tohto zákona.
(3) Vo vzahu k automatickej výmene informácií pod¾a § 1 písm. b) slovenská oznamujúca finanèná intitúcia oznamuje údaje uvedené v § 14 v súlade s dohodou FATCA; slovenská oznamujúca finanèná intitúcia
v súlade s dohodou FATCA oznámi príslunému orgánu Slovenskej republiky v lehote pod¾a § 14 ods. 4 ná15
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Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke
Slovenskej republiky v znení zákona è. 336/1998 Z. z.,
zákona è. 214/2000 Z. z., zákona è. 623/2004 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 414/2012 Z. z., zákona è. 36/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 355/2013 Z. z., zákona
è. 213/2014 Z. z. a zákona è. 32/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 37 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Za poruenie povinnosti mlèanlivosti sa nepovauje plnenie oznamovacej povinnosti príslunému orgánu Slovenskej republiky na úèely automatickej výmeny informácií o finanèných úètoch na úèely správy
daní pod¾a osobitného predpisu.18a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:

18a) Zákon è. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií
o finanèných úètoch na úèely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. III
Zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 566/2001
Z. z., zákona è. 430/2002 Z. z., zákona è. 510/2002
Z. z., zákona è. 165/2003 Z. z., zákona è. 603/2003
Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z., zákona è. 554/2004
Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona è. 69/2005 Z. z.,
zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona è. 214/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 66/2009 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona

) § 49a ods. 7 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 331/2011 Z. z.
§ 7 ods. 1 písm. c) zákona è. 442/2012 Z. z.
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è. 276/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 129/2010 Z. z., zákona è. 46/2011 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 314/2011 Z. z., zákona
è. 394/2011 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 234/2012 Z. z., zákona
è. 352/2012 Z. z., zákona è. 132/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z., zákona
è. 371/2014 Z. z., zákona è. 374/2014 Z. z., zákona
è. 35/2015 Z. z. a zákona è. 252/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
§ 91 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Za poruenie bankového tajomstva sa nepovauje plnenie oznamovacej povinnosti príslunému orgánu Slovenskej republiky za úèelom automatickej výmeny informácií o finanèných úètoch na úèely správy
daní pod¾a osobitného predpisu.86g).
Poznámka pod èiarou k odkazu 86g znie:

86g) Zákon è. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií
o finanèných úètoch na úèely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. IV
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 429/2002 Z. z., zákona
è. 510/2002 Z. z., zákona è. 162/2003 Z. z., zákona
è. 594/2003 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 635/2004 Z. z., zákona è. 747/2004 Z. z., zákona
è. 7/2005 Z. z., zákona è. 266/2005 Z. z., zákona
è. 336/2005 Z. z., zákona è. 213/2006 Z. z., zákona
è. 644/2006 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 70/2008 Z. z., zákona
è. 297/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 46/2011 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 206/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z., zákona
è. 371/2014 Z. z., zákona è. 39/2015 Z. z., zákona
è. 117/2015 Z. z., zákona è. 253/2015 Z. z. a zákona
è. 323/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 110 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) príslunému orgánu Slovenskej republiky pod¾a
osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti..


Poznámka pod èiarou k odkazu 97bb znie:

97bb

) Zákon è. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií
o finanèných úètoch na úèely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 134 sa odsek 3 dopåòa písmenom i), ktoré
znie:
i) príslunému orgánu Slovenskej republiky pod¾a
osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti..
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Èl. V
Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona è. 494/2010 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 361/2013 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z., zákona
è. 35/2015 Z. z. a zákona è. 130/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 4a ods. 2 sa slovo 1 000 nahrádza slovami poèet ustanovený veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Èl. VI
Zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 206/2013
Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona è. 213/2014
Z. z. a zákona è. 323/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 162 sa odsek 3 dopåòa písmenom j), ktoré znie:
j) príslunému orgánu Slovenskej republiky pod¾a
osobitného predpisu72b) pri plnení oznamovacej povinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 72b znie:

72b) Zákon è. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií
o finanèných úètoch na úèely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VII
Zákon è. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci
a spolupráci pri správe daní sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 ods. 3 sa vypúajú slová alebo e nemá
o tieto informácie záujem, ak druhy informácií pod¾a
odseku 1 neobsahujú urèitú minimálnu sumu.
2. Nadpis § 19 znie: Veobecné opatrenia.
3. § 19 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Prísluný orgán Slovenskej republiky upovedomí
osobu podliehajúcu oznamovaniu o naruení bezpeènosti, ktoré môe nepriaznivo ovplyvni ochranu jej
osobných údajov alebo súkromia..
4. Slovo pravidelná vo vetkých tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádza slovom automatická v príslunom tvare.
5. Príloha sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý znie:
4. Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014,
ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokia¾ ide o
povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti
daní (Ú. v. EÚ L 359, 16. 12. 2014)..
Èl. VIII
Zákon è. 39/2015 Z. z. o poisovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa dopåòa takto:
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V § 72 sa odsek 3 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) príslunému orgánu Slovenskej republiky pod¾a
osobitného predpisu41a) pri plnení oznamovacej povinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 41a znie:

41a) Zákon è. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií
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o finanèných úètoch na úèely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2016
okrem èl. V, ktorý nadobúda úèinnos 1. júla 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha
k zákonu è. 359/2015 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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360
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 652/2004
Z. z., zákona è. 518/2005 Z. z., zákona è. 672/2006
Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 397/2008 Z. z., zákona è. 465/2008
Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 465/2009
Z. z., zákona è. 466/2009 Z. z., zákona è. 508/2010
Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 135/2013
Z. z., zákona è. 207/2014 Z. z., zákona è. 130/2015
Z. z. a zákona è. 273/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písm. h) sa slová alebo slobodného skladu
a aj zo slobodného pásma alebo slobodného skladu
nahrádzajú slovami a zo slobodného pásma.
2. V § 3 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 1 a 2.
3. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Colný doh¾ad sa vykonáva
a) colnými formalitami,2aa)
b) colnou kontrolou vrátane kontroly po prepustení,3)
c) iným postupom colného orgánu pod¾a colných predpisov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2aa a 3 znejú:

2aa) Èl. 5 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10.
2013).
3
) Èl. 48 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

4. V § 4 ods. 2 a 4 sa slovo tlaèivo vo vetkých tvaroch nahrádza slovom formulár v príslunom tvare.
5. V § 5 ods. 3 a 5, § 15 ods. 1 a 2, § 29 ods. 1
písm. b), § 47 ods. 1 písm. c) a § 48 ods. 1 sa slová colného reimu vo¾ný obeh nahrádzajú slovami vo¾ného
obehu.

11) Èl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

9. V § 12 vrátane nadpisu sa slová následná kontrola vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami kontrola po prepustení v príslunom tvare.
10. V § 12 ods. 12 písm. g) a ods. 17 písm. j) sa èiarka
za slovom meno nahrádza slovom a a vypúajú sa
slová a podpis.
11. V § 12 ods. 12 písmeno h) znie:
h) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného
úradu a jej zaruèený elektronický podpis, ak ide
o záznam v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoruèný podpis a odtlaèok sluobnej peèiatky, ak ide o záznam v listinnej podobe..
12. V § 12 ods. 17 písmeno k) znie:
k) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného
úradu a jej zaruèený elektronický podpis, ak ide
o protokol v elektronickej podobe, alebo meno, priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoruèný podpis a odtlaèok sluobnej peèiatky, ak ide o protokol v listinnej podobe..
13. V § 12 odsek 19 znie:
(19) Ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatoène vymera colný dlh, colný úrad oznámi sumu colného
dlhu dlníkovi rozhodnutím o dodatoènom vymeraní
colného dlhu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20b sa vypúa.
14. § 12 sa dopåòa odsekom 21, ktorý znie:
(21) Ak je predmetom kontroly po prepustení vyhlásenie na doèasné uskladnenie, predbené colné vyhlásenie o vstupe, predbené colné vyhlásenie o výstupe,
vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze, odseky 1 a 20 sa pouijú primerane..

6. V § 8 sa slovo konania nahrádza slovom doh¾adu.

15. V § 14 ods. 6 sa vypúa slovo pohranièný.

7. V § 9 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza
èiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak osobitný
predpis10a) neustanovuje inak..

16. V § 14 sa vypúa odsek 10.

Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) Èl. 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

8. Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

17. V § 15 sa vypúajú slová alebo slobodného
skladu.
18. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 15a
Náklady na vydanie rozhodnutia
o uplatnení colných predpisov
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24. V § 19 ods. 2 sa slovo spravuje nahrádza slovom
uíva.
25. § 20 a 21 sa vypúajú.

(1) Náklady na vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov29a) sú najmä výdavky na vykonanie
analýzy alebo odborného posúdenia tovaru, vrátenie
tovaru iadate¾ovi, znalecké posudky a výdavky na
úradné preklady písomností do tátneho jazyka potrebné na správne posúdenie veci, ak sú zabezpeèované dodávate¾ským spôsobom.

Poznámky pod èiarou k odkazom 33 a 33a sa vypúajú.

(2) Výdavky uvedené v odseku 1 hradí iadate¾ o vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov bez
oh¾adu na to, èi výdavky vznikli z podnetu iadate¾a
o vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov
alebo z podnetu colného orgánu..

28. V § 23 ods. 1 sa slová tovar uskladnený v colnom
sklade typu F nahrádzajú slovami doèasne uskladnený tovar.

Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

29a) Èl. 22 a 37 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

19. § 16 a 17 vrátane nadpisu § 16 znejú:

26. V § 22 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová nachádzajúci sa na colnej ceste.
27. V § 22 ods. 1 písm. c) treom bode sa vypúajú
slová alebo zo slobodného skladu.

29. V § 23 ods. 4 sa vypúajú slová a v colnom sklade typu F.
30. § 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Colné konanie

§ 16

§ 24

Záväzné informácie
(1) iados o vydanie záväznej informácie o pôvode
tovaru30) mono poda aj v listinnej podobe.
(2) Rozhodnutie o záväznej informácii o pôvode tovaru na základe iadosti pod¾a odseku 1 sa vydáva v listinnej podobe.
§ 17
Doklad, ktorý osvedèuje pôvod tovaru,31) vydáva osoba oprávnená na tento úèel pod¾a osobitného predpisu.32).
Poznámky pod èiarou k odkazom 30 a 31 znejú:

30) Èl. 33 nariadenia (EÚ) è. 952/2013.
31
) Èl. 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

20. § 18 sa vypúa.
21. § 18a vrátane nadpisu znie:
§ 18a
Registrácia
(1) iados o pridelenie èísla EORI (èíslo registrácie
a identifikácie hospodárskych subjektov) je povinná
poda aj iná osoba ako hospodársky subjekt, ak colné
predpisy neustanovujú inak.
(2) iados o pridelenie èísla EORI (èíslo registrácie
a identifikácie hospodárskych subjektov) mono poda
aj v listinnej podobe na formulári, ktorého vzor ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 32a sa vypúa.
22. Nadpis nad § 19 znie:
Preprava tovaru na colný úrad
a predloenie tovaru.
23. V § 19 ods. 1 sa za slová Tovar sa vkladá slovo
fyzicky.

(1) Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého
úèelom je rozhodnú, èi a za akých podmienok sa tovar,
ktorý sa dováa, vyváa alebo prepravuje cez colné územie únie, prepúa do navrhovaného colného reimu
alebo do spätného vývozu.
(2) Colné konanie sa zaèína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze..
31. § 25 sa vypúa.
32. V § 26 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Colné konanie sa vykonáva v colnom priestore
v urèených úradných hodinách. Mimo colného priestoru alebo mimo urèených úradných hodín mono povoli
vykonanie colného konania, len ak to prevádzkové pomery colných úradov umoòujú. Vykonanie colného
konania mimo colného priestoru alebo mimo urèených
úradných hodín môe colný úrad podmieni zabezpeèením nákladov pod¾a odseku 6.
(2) Ak deklarant iados o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo urèených
úradných hodín podáva v listinnej podobe, je povinný
ju poda na formulári, ktorého vzor ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na
písomné vyhotovenie rozhodnutia o iadosti o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo
mimo urèených úradných hodín sa ustanovenia veobecného predpisu o správnom konaní o náleitostiach
rozhodnutia37) nevzahujú..
Poznámka pod èiarou k odkazu 37 znie:

37) § 47 Správneho poriadku..

33. V § 26 ods. 3 a 5 sa za slovo priestoru vkladajú
slová alebo mimo urèených úradných hodín.
34. V § 26 odsek 8 znie:
(8) Ak sa colné konanie mimo colného priestoru alebo mimo urèených úradných hodín neuskutoèní z dôvodu na strane deklaranta, je deklarant povinný uhradi náklady pod¾a odseku 6, a to najmenej v rozsahu
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zodpovedajúcom jednej zaèatej hodine, a náklady pod¾a odseku 7, prièom to isté platí, aj ak deklarant poiada o zruenie alebo zmenu povolenia v èase, keï u
nemono predís vzniku nákladov colného úradu v súvislosti s týmto povolením; odsek 11 sa neuplatní..
35. § 26 sa dopåòa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
(11) Náklady pod¾a odseku 6 sa neuhrádzajú, ak sa
colné vyhlásenie podáva v mene a na úèet osoby, ktorá
je schváleným hospodárskym subjektom pre zjednoduené colné postupy.
(12) Odseky 1 a 8, 10 a 11 sa primerane pouijú aj
na ukonèovanie colného reimu tranzit..
36. Nadpis § 27 znie: Overovanie údajov colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze.
37. V § 27 ods. 1 sa vypúajú slová alebo iného
úèastníka colného konania.
38. V § 27 sa vypúa odsek 3.
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 3.
39. Nadpis § 29 znie: Príslunos na predloenie tovaru a podanie colného vyhlásenia.
40. V § 29 ods. 1 úvodná veta znie: Tovar sa predkladá a colné vyhlásenie sa podáva na vnútrozemskej poboèke colného úradu,41) ak odsek 2 alebo § 31 ods. 1 neustanovuje inak, okrem.
Poznámka pod èiarou k odkazu 41 znie:

41) § 9 ods. 8 zákona è. 652/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

41. V § 29 ods. 2 sa slová Miestnu príslunos nahrádzajú slovami Vecnú príslunos na predloenie
tovaru a.
42. V § 31 sa vypúa odsek 2.
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 2.
Poznámky pod èiarou k odkazom 44 a 45 sa vypúajú.
43. V § 32 ods. 2 sa slová tlaèiva jednotného colného
dokladu nahrádzajú slovami colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze a slovo tlaèiva sa nahrádza slovom formulára.
44. V § 32 sa vypúa odsek 3.
Poznámka pod èiarou k odkazu 46a sa vypúa.
45. § 33 a 35 znejú:
§ 33
Podanie colného vyhlásenia v listinnej podobe osvedèí colník svojím podpisom. Na colnom vyhlásení v listinnej podobe vyznaèí colník dátum jeho prijatia.

Èiastka 98

b) nie sú splnené náleitosti na podanie colného vyhlásenia ustanovené colnými predpismi.
(2) Colný úrad môe odmietnu prijatie colného vyhlásenia, ak je colné vyhlásenie podané na miestne nepríslunej poboèke colného úradu.
§ 35
(1) Ak sa platnos colného vyhlásenia pred prepustením tovaru zruí, colné konanie sa povauje za zastavené.
(2) Ak sa platnos u prijatého colného vyhlásenia
v listinnej podobe na iados deklaranta zruí,47) colný
úrad vyznaèí túto skutoènos na colnom vyhlásení..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47 znie:

47) Èl. 174 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

Poznámka pod èiarou k odkazu 48 sa vypúa.
46. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
§ 35a
Ustanovenia § 32 ods. 1 a § 33 a 35 sa pouijú primerane aj na vyhlásenie o spätnom vývoze..
47. V § 36 ods. 1 písmená e) a f) znejú:
e) sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla pod¾a jednotlivých poloiek a úhrnnú sumu dovozného
cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla, ak sa dovozné clo alebo vývozné clo vymeriava, a colný reim, do
ktorého sa tovar prepúa,
f) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného
úradu a jej zaruèený elektronický podpis, ak ide
o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno,
priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoruèný podpis a odtlaèok sluobnej peèiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe..
48. V § 36 ods. 1 sa vypúa písmeno g).
49. V § 36 odsek 6 znie:
(6) Rozhodnutie v colnom konaní sa vyhotovuje písomne; to neplatí, ak bolo colné vyhlásenie podané
v súlade s colnými predpismi ústne..
50. V § 36 odsek 9 znie:
(9) Písomným rozhodnutím v colnom konaní je aj
rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela automaticky prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje zaruèenú elektronickú peèa
s pripojenou èasovou peèiatkou; takéto rozhodnutie
neobsahuje náleitosti uvedené v odseku 1 písm. f)..
51. § 36a vrátane nadpisu znie:
§ 36a

§ 34

Znièenie tovaru v colnom reime
aktívny zu¾achovací styk

(1) Colný úrad odmietne prijatie colného vyhlásenia,
ak
a) je colné vyhlásenie podané na vecne nepríslunej
poboèke colného úradu alebo

(1) Ak je predmetom znièenia odpad,50) iadate¾ o vydanie povolenia na pouitie colného reimu aktívny
zu¾achovací styk je povinný k iadosti priloi súhlas
na znekodnenie odpadu pod¾a osobitného predpisu.51)
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(2) Drite¾ povolenia na pouitie colného reimu aktívny zu¾achovací styk písomne oznámi colnému úradu deò, hodinu a miesto znièenia tovaru; toto oznámenie doruèí colnému úradu najneskôr sedem
kalendárnych dní predo dòom znièenia tovaru..
Poznámky pod èiarou k odkazom 52aa, 52ab, 52ac,
52ad a 52ae sa vypúajú.
Poznámky pod èiarou k odkazom 50 a 51 znejú:

50) § 2 ods. 1 zákona è. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
51
) § 97 zákona è. 79/2015 Z. z..

52. § 36b sa vypúa.

§ 37
Zápis sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla
do úètovnej evidencie sa nevykoná, ak ide o sumu, ktorá sa u nesmie dlníkovi oznámi pod¾a osobitného
predpisu52) alebo pod¾a § 53 ods. 4..
Poznámka pod èiarou k odkazu 52 znie:

52) Èl. 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

54. § 38 znie:
§ 38
(1) Colný dlh mono uhradi v hotovosti, potovým
poukazom, ekom, bezhotovostným prevodom z úètu
na úèet tátneho rozpoètu, ktorý je vedený pre colný
úrad alebo finanèné riadite¾stvo, alebo zapoèítaním
preplatku na iných platbách. Colný dlh mono uhradi
v hotovosti, ak neprevyuje sumu 1 500 eur.
(2) Colný úrad môe na základe iadosti povoli dlníkovi zaplatenie colného dlhu v splátkach, ak by bolo
okamité zaplatenie pre dlníka spojené s vánou ujmou alebo ak dlník nemôe z iných objektívnych dôvodov zaplati colný dlh naraz, najviac vak na dobu nepresahujúcu lehotu, v ktorej sa premlèuje právo
vymáha nedoplatok colného dlhu pod¾a § 61..
55. § 39 sa vypúa.
56. § 40 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Slobodné pásma
§ 40
Slobodné pásmo musí by oddelené od ostatného colného územia plotom vysokým najmenej tri metre alebo
oddelené spôsobom schváleným colným úradom tak,
aby bolo moné kontrolova vstupy do slobodného pásma a výstupy z neho..
Poznámka pod èiarou k odkazu 52a sa vypúa.
57. V § 41 ods. 2 sa vypúa prvá veta.

59. § 43 znie:

§ 43
Prevádzkovate¾ slobodného pásma je povinný oznámi colnému úradu kadú stratu tovaru okrem prirodzených strát..
60. V § 44 odsek 1 znie:
(1) Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného
cla sa v colnom konaní vydáva na základe iadosti obsiahnutej v colnom vyhlásení. Ak colné vyhlásenie bolo
podané v súlade s colnými predpismi ústne, o oslobodení tovaru od dovozného cla sa rozhodne aj bez iadosti pod¾a prvej vety..
61. V § 44 ods. 3 sa slová pod¾a odseku 1 nahrádzajú slovami o oslobodenie tovaru od dovozného cla.

53. § 37 znie:

58. § 42 sa vypúa.
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62. V § 52 sa vypúa druhá veta.
63. § 53 a 55 vrátane nadpisov znejú:
§ 53
Oznámenie sumy colného dlhu
(1) Ak sa pouije postup pod¾a osobitného predpisu,60) colný úrad oznámi dlníkovi sumu colného dlhu
doruèením
a) písomného rozhodnutia o urèení colného dlhu v colnom konaní; ak je colný dlh zabezpeèený, môe by
jeho suma v colnom konaní oznámená písomným
rozhodnutím v colnom konaní, alebo
b) písomného rozhodnutia o vymeraní colného dlhu
alebo o dodatoènom vymeraní colného dlhu v správnom konaní.
(2) Na písomné vyhotovenie rozhodnutia o urèení
colného dlhu v colnom konaní sa ustanovenia veobecného predpisu o správnom konaní o náleitostiach
rozhodnutia37) nevzahujú.
(3) Rozhodnutie o urèení colného dlhu v colnom konaní obsahuje
a) èíslo rozhodnutia,
b) presné oznaèenie deklaranta,
c) sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla pod¾a jednotlivých poloiek a úhrnnú sumu dovozného
cla alebo úhrnnú sumu vývozného cla,
d) bankové spojenie a identifikáciu platby,
e) pouèenie o odvolaní a informáciu o tom, e rozhodnutie je preskúmate¾né súdom za podmienok pod¾a
osobitného predpisu,60a)
f) dátum vydania tohto rozhodnutia,
g) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného
úradu a jej zaruèený elektronický podpis, ak ide
o rozhodnutie v elektronickej podobe, alebo meno,
priezvisko a funkciu osoby konajúcej v mene colného úradu, jej vlastnoruèný podpis a odtlaèok sluobnej peèiatky, ak ide o rozhodnutie v listinnej podobe.
(4) Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré
v èase jeho uskutoènenia malo znaky trestného èinu,
colný úrad môe oznámi dlníkovi sumu colného dlhu
najneskôr v lehote piatich rokov odo dòa jeho vzniku.
(5) Ak sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o urèení colného dlhu v colnom konaní dodatoène
preukáe, e suma colného dlhu oznámená dlníkovi

Strana 3572

Zbierka zákonov è. 360/2015

týmto rozhodnutím nezodpovedá sume colného dlhu,
ktorá sa mala pod¾a colných predpisov zaplati, colný
úrad osobitným rozhodnutím dodatoène vymeria colný
dlh alebo vydá rozhodnutie o vrátení alebo odpustení
sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla; ustanovenia veobecného predpisu o správnom konaní
o preskúmaní rozhodnutí60b) sa nepouijú.
§ 54
Zloenie peòaných prostriedkov v hotovosti
(1) Na úèely záruky na colný dlh je zloeniu peòaných prostriedkov v hotovosti rovnocenné predloenie
dokladu o vinkulovaní vkladu v banke alebo v poboèke
zahraniènej banky v prospech colného úradu alebo
bezhotovostný prevod peòaných prostriedkov na úèet
colného úradu. Peòané prostriedky pouité na záruku
na colný dlh nepodliehajú výkonu rozhodnutia.60c)
(2) Záruka na colný dlh poskytnutá zloením peòaných prostriedkov v hotovosti sa pouije na úhradu dovozného cla alebo vývozného cla, ak colný dlh nie je
dobrovo¾ne splnený v lehote ustanovenej colnými predpismi alebo urèenej colným úradom, alebo ak s takouto
úhradou dovozného cla alebo vývozného cla deklarant
pred uplynutím tejto lehoty vysloví súhlas. Prebytok
poskytnutej záruky na colný dlh colný úrad bez zbytoèného odkladu vráti osobe, od ktorej sa poadovala záruka na colný dlh.
(3) Zloením peòaných prostriedkov v hotovosti do
pokladne colného úradu môe by poskytnutá záruka
na colný dlh, ktorý neprevyuje sumu 1 500 eur.
(4) Záruku na colný dlh nemono poskytnú zloením peòaných prostriedkov v hotovosti, ak ide o celkovú záruku na colný dlh.
§ 55
Ruèenie
(1) Ruèenie sa poskytuje vo forme jednotlivej záruky
alebo celkovej záruky.
(2) Colný úrad prijme ako ruèite¾a
a) banku, zahraniènú banku so sídlom v èlenskom táte, poisovòu alebo poisovòu z iného èlenského tátu alebo
b) inú osobu s trvalým pobytom, miestom podnikania
alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ak je
schválená ako ruèite¾ pod¾a odseku 3.
(3) Colný úrad osobu uvedenú v odseku 2 písm. b) na
jej písomnú iados schváli ako ruèite¾a, ak
a) je schopná splni za dlníka colný dlh, ktorý vznikne
alebo by mohol vzniknú, a to do výky uvedenej
v iadosti,
b) zabezpeèí poh¾adávku do výky uvedenej v iadosti
1. vinkulovaním vkladu v banke alebo v zahraniènej
banke so sídlom v èlenskom táte, alebo v zahraniènej banke, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju poboèku, alebo
2. zárukou banky alebo zahraniènej banky so sídlom v èlenskom táte, alebo zahraniènej banky,
ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju poboèku, alebo poisovne, poisovne
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z iného èlenského tátu alebo zahraniènej poisovne, ktorá má na území Slovenskej republiky
umiestnenú svoju poboèku, poskytnutou v súlade so vzorom, ktorý ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
c) plní podmienky pod¾a osobitného predpisu,60d)
d) riadne a vèas plní povinnosti vyplývajúce z colných
predpisov a daòových predpisov; splnenie tejto podmienky colný úrad neskúma pri miestnych daniach
pod¾a osobitného predpisu.60e)
(4) Povinnos uvedená v odseku 3 písm. c) sa povauje za splnenú, ak bol osobe udelený status schváleného
hospodárskeho subjektu pre zjednoduené postupy
a úèinnos tohto povolenia nebola v èase rozhodovania
o iadosti o schválenie by ruèite¾om pozastavená a toto
povolenie nebolo zruené.
(5) Ak je osobou, ktorá má by schválená ako ruèite¾
pod¾a odseku 3, Exportno-importná banka Slovenskej
republiky,60f) podmienka uvedená v odseku 3 písm. a)
sa povauje za splnenú a splnenie podmienky pod¾a odseku 3 písm. b) sa nevyaduje.
(6) iados uvedenú v odseku 3 podáva osoba colnému úradu, v ktorého územnom obvode má osoba trvalý
pobyt, miesto podnikania alebo sídlo.
(7) Splnenie podmienky pod¾a odseku 3 písm. a) colný úrad posúdi na základe dokladov preukazujúcich
stav majetku, najmä výpisov z úètov a úètovnej závierky.
(8) Ak osoba, ktorá má by schválená ako ruèite¾, spåòa podmienky pod¾a odseku 3, colný úrad vydá rozhodnutie, ktorým ju schváli ako ruèite¾a. V rozhodnutí urèí
podmienky, za ktorých táto osoba môe poskytova ruèenie, a sumu, do ktorej poskytuje ruèenie. Ak osoba
nespåòa podmienky pod¾a odseku 3, colný úrad iados
zamietne. Ak colný úrad iados zamietne, novú iados je moné poda a po uplynutí 12 mesiacov odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(9) Osoba, ktorej colný úrad vydal rozhodnutie, ktorým ju schválil ako ruèite¾a, je povinná akúko¾vek skutoènos, ktorá by mohla ma vplyv na plnenie podmienok pod¾a odseku 3 alebo podmienok urèených
v rozhodnutí pod¾a odseku 8, bez zbytoèného odkladu
oznámi colnému úradu, ktorý rozhodnutie vydal.
(10) Colný úrad zruí rozhodnutie pod¾a odseku 8,
ktorým osobu schválil ako ruèite¾a, ak táto osoba prestane plni niektorú z podmienok uvedených v odseku 3 alebo podmienky urèené v rozhodnutí pod¾a odseku 8 alebo ak sama poiada o jeho zruenie. Zruením
rozhodnutia pod¾a prvej vety sa zároveò zruuje schválenie vetkých ruèite¾ských vyhlásení vystavených ruèite¾om dotknutým týmto rozhodnutím.
(11) Osoba uvedená v odseku 2 je povinná finanènému riadite¾stvu písomne predklada zoznam fyzických
osôb, ktoré sú na úèely ruèenia oprávnené kona v jej
mene, vrátane podmienok podpisovania. Akúko¾vek
zmenu v týchto údajoch je osoba uvedená v odseku 2
povinná bez zbytoèného odkladu oznámi finanènému
riadite¾stvu. Zoznam fyzických osôb pod¾a prvej vety
obsahuje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a funkcia dotknutej osoby, jej podpisový vzor, tele-
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fónne èíslo a adresa elektronickej poty a musí by podpísaný osobou, ktorá ho predkladá.
(12) Povinnos pod¾a odseku 11 druhej vety zaniká
a) doruèením písomného oznámenia finanènému riadite¾stvu o tom, e osoba uvedená v odseku 2
písm. a) nebude vydáva nové záruèné listiny; ak následne táto osoba vydá záruènú listinu, pouije sa
odsek 11,
b) právoplatnosou rozhodnutia pod¾a odseku 10.
(13) Ak colný úrad schváli ruèite¾ské vyhlásenie, túto
skutoènos na òom vyznaèí. Schválením ruèite¾ského
vyhlásenia vzniká ruèite¾ský záväzok.
(14) Odo dòa nadobudnutia úèinnosti rozhodnutia
vydaného pod¾a odseku 10 colný úrad nemôe schváli
pod¾a odseku 13 iadne nové ruèite¾ské vyhlásenie vystavené ruèite¾om dotknutým týmto rozhodnutím.
(15) Ak colný úrad vydá rozhodnutie pod¾a odseku 10, dôjde k inému zrueniu schválenia ruèite¾ského
vyhlásenia alebo k vypovedaniu ruèite¾ského vyhlásenia, colný úrad je povinný o tom informova drite¾a
celkovej záruky, pri ktorej je dotknutá osoba ruèite¾om,
a to bez zbytoèného odkladu po oznámení takéhoto rozhodnutia ruèite¾ovi alebo po doruèení výpovede ruèite¾a colnému úradu; drite¾ celkovej záruky je povinný
poskytnú inú záruku na colný dlh, ktorý vznikne alebo
by mohol vzniknú, a to najneskôr do dòa, keï nastanú
úèinky zruenia schválenia ruèite¾ského vyhlásenia
alebo výpovede ruèite¾a..
Poznámky pod èiarou k odkazom 60 a 60f znejú:

60

 ) Èl. 102 ods. 3 nariadenia (EÚ) è. 952/2013.
60a
) § 247 ods. 2 Obèianskeho súdneho poriadku v znení zákona
è. 519/1991 Zb.
60b
) § 62 a 69 Správneho poriadku.
60c
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov
v znení neskorích predpisov.
60d
) Èl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 952/2013.
60e
) Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorích predpisov.
60f
) Zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov..

64. § 57 vrátane nadpisu znie:
§ 57
Zanedbate¾né sumy
(1) Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo
colný dlh pri vývoze, ak colný dlh vznikol nesplnením
povinnosti alebo nedodraním podmienky pod¾a osobitného predpisu61aa) a suma colného dlhu, ktorá sa má
oznámi, v konkrétnom prípade nedosiahne sumu desa eur.
(2) Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo
colný dlh pri vývoze, ak ide o dodatoèné vymeranie colného dlhu a suma colného dlhu, ktorá sa má dodatoène
oznámi, v konkrétnom prípade nedosiahne sumu desa eur.
(3) Ak colný úrad postupuje pod¾a odseku 1 alebo odseku 2, neoznámi ani daò z pridanej hodnoty a spotreb-
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nú daò pri dovoze, ak súèet týchto platieb nedosiahne
sumu desa eur..
Poznámka pod èiarou k odkazu 61aa znie:

61aa) Èl. 79 a èl. 82 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

65. V § 58 ods. 2 posledná veta znie: Ak tieto lehoty
nie sú dodrané, dotknutá osoba je povinná uhradi
colnému úradu úrok vo výke úroku z omekania pod¾a
osobitného predpisu.61ab).
Poznámka pod èiarou k odkazu 61ab znie:

61ab) Èl. 114 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

66. V § 58 sa vypúa odsek 3.
67. V § 59 ods. 1 sa vypúa prvá veta.
68. V § 59 sa vypúa odsek 4.
69. V § 59a ods. 2 sa vypúa prvá veta.
70. V § 61a ods. 1 a § 89 ods. 1 sa slová
Spoloèenstva63a) na vlastné zdroje nahrádzajú slovami únie na vlastné zdroje63a).
71. V § 62 ods. 3 a 4 sa slová následnej kontroly66)
nahrádzajú slovami kontroly po prepustení.
Poznámka pod èiarou k odkazu 66 sa vypúa.
72. V § 63 ods. 2 sa slová zabezpeèenia colného
dlhu nahrádzajú slovami záruky na colný dlh.
73. § 68 sa vypúa.
74. V § 69 ods. 2 sa za slovo je vkladajú slová za
podmienok pod¾a colných predpisov.
75. V § 69 ods. 4 prvej vete sa za slovo úrad vkladajú slová za podmienok pod¾a colných predpisov.
76. V § 72 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:
1. prepustený do osobitného colného reimu,.
77. V § 72 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
3. prepustený do vo¾ného obehu s oslobodením od
dovozného cla,.
78. V § 72 ods. 1 písm. e) iesty bod znie:
6. umiestnený v colnom reime slobodné pásmo alebo.
79. V § 72 ods. 1 písm. n) sa vypúajú slová alebo
oznamovaciu povinnos pod¾a § 36b.
80. V § 72 ods. 1 sa vypúa písmeno t).
Doterajie písmeno u) sa oznaèuje ako písmeno t).
81. Za § 84a sa vkladá § 84b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 84b
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za poruenie
colných predpisov spôsobené predloením
nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov
(1) Ak deklarant spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov, na základe ktorých bol tovar prepustený
do colného reimu alebo na spätný vývoz, horná hranica sadzby pokuty pod¾a § 74 ods. 1 a § 80 ods. 2 sa zni-
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uje na jednu desatinu, ak deklarant sám oznámi uvedenie nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov
colnému úradu, ktorý rozhodol o prepustení tovaru.
(2) Ak deklarant spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov vo vyhlásení na
doèasné uskladnenie, v predbenom colnom vyhlásení
o vstupe, predbenom colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo v oznámení o spätnom
vývoze, horná hranica sadzby pokuty pod¾a § 74 ods. 1
a § 80 ods. 2 sa zniuje na jednu desatinu, ak deklarant
sám oznámi uvedenie nesprávnych údajov colnému
úradu, ktorý ich prijal.
(3) Ak iadate¾ spácha colný delikt alebo colný priestupok uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov, na základe ktorých colný úrad vydal povolenie pod¾a colných predpisov, horná hranica sadzby
pokuty pod¾a § 74 ods. 1 a § 80 ods. 2 sa zniuje na jednu desatinu, ak iadate¾ sám oznámi uvedenie nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov colnému
úradu, ktorý povolenie vydal.
(4) Zníenie hornej hranice sadzby pokuty pod¾a odsekov 1 a 3 sa nepouije, ak
a) deklarant alebo iadate¾ urobil oznámenie po tom,
ako colný úrad zistil nesprávnos údajov alebo nepravdivos údajov z vlastnej èinnosti alebo z iných
zdrojov,
b) deklarant urobil oznámenie po tom, ako mu colný
úrad písomne oznámil zaèatie kontroly po prepustení,
c) deklarantovi alebo iadate¾ovi bola v posledných 12
mesiacoch predchádzajúcich spáchaniu colného deliktu alebo colného priestupku trikrát právoplatným
rozhodnutím uloená sankcia za spáchanie colného
deliktu alebo colného priestupku uvedením nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov alebo
d) je zo skutkových okolností prípadu zrejmé, e nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje uviedol deklarant alebo iadate¾ úmyselne..
82. V § 85 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 5,
ktoré znejú:
(2) Ak sa uplatòuje trvalá výnimka alebo doèasná
výnimka z povinnosti pod¾a osobitného predpisu,83aa)
úkon sa robí a rozhodnutie sa vydáva v listinnej podobe.
(3) Priamy zástupca alebo nepriamy zástupca preukazuje svoje oprávnenie kona ako zástupca predloením písomného plnomocenstva alebo zmluvy.83ab)
(4) Ak tento zákon ustanovuje písomnú formu rozhodnutia alebo úkonu, rozumie sa tým elektronická
podoba alebo listinná podoba.
(5) Písomné rozhodnutia vydané pod¾a tohto zákona
alebo osobitného predpisu83ac) s výnimkou rozhodnutí
o uloení sankcie za colný priestupok alebo za colný delikt nemusia obsahova odôvodnenie a pouèenie o odvolaní, ak tento zákon alebo osobitný predpis83ad) neustanovuje inak..
Poznámky pod èiarou k odkazom 83aa a 83ad znejú:

83aa) Èl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 952/2013.
83ab
) Napríklad § 566 Obchodného zákonníka.
83ac
) Nariadenie (EÚ) è. 952/2013.

83ad
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) Èl. 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

Doterajie odseky 2 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 11.
83. V § 85 odsek 8 znie:
(8) Ak je dodatoèné vymeranie colného dlhu výsledkom kontroly po prepustení, odôvodnením rozhodnutia o dodatoènom vymeraní colného dlhu môe by odkaz na protokol pod¾a § 12 ods. 17, ak bol kontrolovanej
osobe doruèený alebo ak sa doruèuje spolu s týmto rozhodnutím..
84. V § 85 sa vypúa odsek 10.
Doterají odsek 11 sa oznaèuje ako odsek 10.
85. V § 87 odsek 2 znie:
(2) Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo môe vzniknú daòová povinnos, na zabezpeèenie dane sa pouijú colné predpisy; to neplatí, ak osobitný predpis84a)
ustanovuje inak. Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo
môe vzniknú daòová povinnos, spotrebná daò musí
by pri dovoze tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej
dane, vdy zabezpeèená; spotrebná daò sa povauje za
zabezpeèenú aj, ak sa postupuje pod¾a osobitného
predpisu.85).
Poznámky pod èiarou k odkazom 84a a 85 znejú:

84a) § 48b zákona è. 222/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
85
) Èl. 95 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

86. V § 88 ods. 3 písmeno c) znie:
c) identifikáciu colnej poh¾adávky s uvedením èísla
rozhodnutia, ktorým bol colný dlh oznámený, a colného úradu, ktorý toto rozhodnutie vydal,.
87. Za § 92c sa vkladá § 92d, ktorý znie:
§ 92d
(1) Osoba, ktorá bola schválená by ruèite¾om pod¾a
doterajích predpisov, sa povauje za osobu schválenú
ako ruèite¾ aj po dni zaèatia uplatòovania vetkých
èlánkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ïalej len deò uplatòovania nariadenia). Takáto osoba je povinná predklada ruèite¾ské vyhlásenia pod¾a predpisov úèinných odo dòa
uplatòovania nariadenia. Rozhodnutie o schválení by
ruèite¾om vydané pod¾a doterajích predpisov stratí
platnos najneskôr 30. apríla 2017.
(2) Ak bol colný dlh ku dòu uplatòovania nariadenia
zabezpeèený celkovou zárukou vo forme zloenia peòaných prostriedkov v hotovosti pod¾a doterajích
predpisov, takáto záruka na colný dlh trvá aj po dni
uplatòovania nariadenia, najdlhie vak do 30. apríla
2017, prièom § 54 ods. 4 sa nepouije.
(3) Ustanovenie § 53 ods. 4 v znení úèinnom odo dòa
uplatòovania nariadenia sa pouije, aj ak colný dlh
vznikol predo dòom uplatòovania nariadenia.
(4) Ustanovenie § 84b sa pouije, aj ak bol colný delikt alebo colný priestupok spáchaný pred dòom uplatòovania nariadenia..
88. Prílohy è. 3 a 4 sa vypúajú.
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Èl. II
Zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona è. 667/2004 Z. z., zákona
è. 223/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 609/2007 Z. z., zákona è. 378/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 53/2009 Z. z., zákona
è. 482/2009 Z. z., zákona è. 493/2009 Z. z., zákona
è. 30/2010 Z. z., zákona è. 492/2010 Z. z., zákona
è. 546/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 440/2012 Z. z., zákona è. 212/2013 Z. z., zákona
è. 218/2013 Z. z., zákona è. 353/2013 Z. z. a zákona
è. 323/2014 Z. z. sa mení takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. g) èas vety za bodkoèiarkou
znie: pozastavenie dane sa nevzahuje na minerálny
olej, ktorý bol prepustený do osobitného colného reimu,1b) ako aj na doèasné uskladnenie,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Èl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10.
2013)..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) Èl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

3. V § 12 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová v podmieneènom systéme alebo v colnom reime prepracovanie zahranièného tovaru pod colným doh¾adom.
4. V § 12 ods. 1 písm. i) a § 13 ods. 1 písm. i) sa slová
prijatím colného vyhlásenia nahrádzajú slovami
pod¾a písmena h).
5. Poznámky pod èiarou k odkazom 25a a 25d znejú:

25a) Èl. 269 nariadenia (EÚ) è. 952/2013.
25d
) Èl. 174 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

Èl. III
Zákon è. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona è. 556/2004 Z. z., zákona è. 631/2004 Z. z., zákona è. 533/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 547/2007 Z. z., zákona
è. 378/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 305/2009 Z. z., zákona è. 477/2009 Z. z., zákona
è. 491/2010 Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona
è. 381/2013 Z. z., zákona è. 218/2014 Z. z., zákona
è. 323/2014 Z. z., zákona è. 54/2015 Z. z., zákona
è. 130/2015 Z. z. a zákona è. 241/2015 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. g) èas vety za bodkoèiarkou
znie: pozastavenie dane sa nevzahuje na tabakové výrobky, ktoré boli prepustené do osobitného colného reimu,1b) ako aj na doèasné uskladnenie,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Èl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10.
2013)..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 2aa znie:

2aa) Èl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

3. V § 11 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová v pod-
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mieneènom systéme alebo v colnom reime prepracovanie zahranièného tovaru pod colným doh¾adom.
4. V § 11 ods. 1 písm. i) a § 12 ods. 1 písm. i) sa slová
prijatím colného vyhlásenia nahrádzajú slovami
pod¾a písmena h).
5. V § 19a ods. 4 písm. e) a ods. 5 písm. e) sa slová
prijatím colného vyhlásenia nahrádzajú slovami
pod¾a písmena d).
6. Poznámky pod èiarou k odkazom 19a a 19d znejú:

19a) Èl. 269 nariadenia (EÚ) è. 952/2013.
19d
) Èl. 174 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

Èl. IV
Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení zákona è. 350/2004 Z. z., zákona è. 651/2004
Z. z., zákona è. 340/2005 Z. z., zákona è. 523/2005
Z. z., zákona è. 656/2006 Z. z., zákona è. 215/2007
Z. z., zákona è. 593/2007 Z. z., zákona è. 378/2008
Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona è. 83/2009
Z. z., zákona è. 258/2009 Z. z., zákona è. 471/2009
Z. z., zákona è. 563/2009 Z. z., zákona è. 83/2010 Z. z.,
zákona è. 490/2010 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona è. 406/2011 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona è. 360/2013 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z. a zákona è. 268/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 21 odsek 1 znie:
(1) Daòová povinnos pri dovoze tovaru vzniká
a) prepustením tovaru do vo¾ného obehu vrátane koneèného pouitia,6aba)
b) ukonèením colného reimu doèasné pouitie s èiastoèným oslobodením od dovozného cla,
c) v ostatných prípadoch, keï vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.6abb).
Poznámky pod èiarou k odkazom 6aba a 6abb znejú:

6aba) Èl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ
L 269, 10. 10. 2013).
6abb
) Èl. 79 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

2. § 21 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ak daòová povinnos pri dovoze tovaru vznikne
pod¾a odseku 1 písm. c), daò sa zníi o sumu dane zaplatenej pri prepustení tovaru do colného reimu koneèné pouitie alebo pri ukonèení colného reimu doèasné pouitie s èiastoèným oslobodením od
dovozného cla..
3. V § 25 ods. 4 prvej vete sa slová èl. 235 a 242
nariadenia Rady (EHS) è. 2913/1992 nahrádzajú
slovami èl. 116 a 121 nariadenia (EÚ) è. 952/2013
a slová èl. 236 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/1992
sa nahrádzajú slovami èl. 117 nariadenia (EÚ)
è. 952/2013.
Èl. V
Zákon è. 652/2004 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 331/2005 Z. z., zákona è. 191/2007
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Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona è. 166/2008
Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona è. 207/2009
Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona è. 465/2009
Z. z., zákona è. 508/2010 Z. z., zákona è. 192/2011
Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z., zákona è. 331/2011
Z. z., zákona è. 546/2011 Z. z., zákona è. 441/2012
Z. z., zákona è. 207/2014 Z. z., zákona è. 307/2014
Z. z. a zákona è. 333/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

j) usmeròuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje
o upustení od záruky na colný dlh pod¾a osobitného
predpisu,13a).

1. V § 9 odsek 8 znie:
(8) Pohranièná poboèka colného úradu je poboèka,
prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad svoju pôsobnos na eleznièných staniciach, v prístavoch, na
letiskách, na potách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný colný doh¾ad a výstupný colný doh¾ad; iná
poboèka colného úradu je vnútrozemská poboèka colného úradu..

Èl. VIII

2. Príloha è. 2 sa dopåòa bodmi 12 a 13, ktoré znejú:
12. funkcia,
13. telefónne èíslo a adresa elektronickej poty..
Èl. VI

Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) Èl. 95 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10.
2013)..

Zákon è. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona è. 69/2012 Z. z., zákona è. 246/2012 Z. z., zákona è. 362/2013 Z. z., zákona
è. 218/2014 Z. z., zákona è. 323/2014 Z. z., zákona
è. 130/2015 Z. z. a zákona è. 240/2015 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. h) èas vety za bodkoèiarkou
znie: pozastavenie dane sa nevzahuje na alkoholický
nápoj, ktorý bol prepustený do osobitného colného reimu,3) ako aj na doèasné uskladnenie,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) Èl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10.
2013)..

Zákon è. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona
è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 283/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 493/2009 Z. z., zákona è. 485/2010 Z. z., zákona
è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 189/2012 Z. z., zákona è. 348/2013 Z. z. a zákona
è. 323/2014 Z. z. sa mení takto:

3. V § 10 ods. 1 písm. g) sa vypúajú slová v podmieneènom systéme alebo v colnom reime prepracovanie zahranièného tovaru pod colným doh¾adom.

1. V § 20 ods. 8, § 21 ods. 4 a § 22 ods. 3 písm. c) sa
slová  colného reimu vo¾ný obeh nahrádzajú slovami
vo¾ného obehu19b).

4. V § 10 ods. 1 písm. i) a § 11 ods. 1 písm. i) sa slová
prijatím colného vyhlásenia nahrádzajú slovami
pod¾a písmena h).

Poznámka pod èiarou k odkazu 19b znie:

19b) Èl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L
269, 10. 10. 2013)..

2. V § 21 ods. 2 písmeno a) znie:
a) prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do
vo¾ného obehu,19b) ak na vo¾ný obeh19b) nenadväzuje
oslobodenie od dane, alebo dòom vzniku colného
dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do vo¾ného obehu,19b).
3. V § 22 ods. 3 písm. a) sa slová colného reimu vo¾ný obeh, ak na colný reim vo¾ný obeh nahrádzajú slovami vo¾ného obehu,19b) ak na vo¾ný obeh19b).
4. V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová prijatím colného vyhlásenia nahrádzajú slovami pod¾a písmena a).
Èl. VII
Zákon è. 333/2011 Z. z. o orgánoch tátnej správy
v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona
è. 546/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 91/2012 Z. z. a zákona è. 441/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
V § 4 ods. 3 písmeno j) znie:

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Èl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

5. Poznámky pod èiarou k odkazom 40 a 43 znejú:

40) Èl. 269 nariadenia (EÚ) è. 952/2013.
43
) Èl. 174 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

6. V § 47 ods. 6 sa slová prepracovanie pod colným
doh¾adom nahrádzajú slovami aktívny zu¾achovací
styk.
7. Poznámka pod èiarou k odkazu 61 znie:

61) Napríklad èl. 211 a 256 nariadenia (EÚ) è. 952/2013..

Èl. IX
Zákon è. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a pouívaní informaèného systému Centrálny elektronický
prieèinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení zákona è. 273/2015 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. V § 5 ods. 2 úvodná veta znie: Povinné osoby uvedené v odseku 1 písm. b) a k).
2. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Povinná osoba uvedená v odseku 1 písm. a) plní
povinnos pod¾a osobitného predpisu;14) na tento úèel
jej prevádzkovate¾ poskytne vytvorený formulár v dos-
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tatoènom èasovom predstihu predo dòom, od ktorého
sa má elektronický formulár pouíva..
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.
3. V § 8 ods. 1 sa slová ustanovenie § 5 ods. 2
písm. c) neuplatní nahrádzajú slovami ustanovenia
§ 5 ods. 2 písm. c) a ods. 3 neuplatnia.
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Èl. X
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2016
okrem èl. I a VIII, ktoré nadobúdajú úèinnos dòom
zaèatia uplatòovania vetkých èlánkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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361
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

iný tuzemský a za slovo subjektivitou sa vkladajú
slová ako pod¾a písmena b).

Èl. I

10. V § 4 ods. 3 sa slová písm. b) nahrádzajú slovami písm. c) a slovo od sa nahrádza slovom pre.

Zákon è. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 206/2013
Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona è. 213/2014
Z. z., zákona è. 323/2015 Z. z. a zákona è. 359/2015
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písm. b), § 3 písm. w) a x), § 4 ods. 11 druhej
vete, v druhej èasti tvrtej hlave v nadpise, § 28 ods. 10
písm. b), § 33 ods. 6, § 41 ods. 5, § 67 ods. 3, § 79 ods. 1
a 4, § 151 ods. 5 a 8, § 152 ods. 5, § 153 ods. 1 prvej
vete a ods. 3,4,8 a 10, § 157 ods. 6, 10 a 15, § 158
ods. 3, § 162 ods. 8 písm. f), § 163 ods. 1 písm. j), l), n),
q) a r), § 172, 173, 175, 177, 180, 181, § 187 ods. 1 uvádzacej vete, § 189 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 195 ods. 5,
§ 202 ods. 1, 2 a 13 a v prílohe è. 3 sa vypúa slovo podielový vo vetkých gramatických tvaroch.
2. V § 3 písmeno m) znie:
m) èistou hodnotou majetku vo fonde
1. èistá hodnota majetku v podielovom fonde, ktorou je rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami,
2. èisté obchodné imanie investièného fondu s premenlivým základným imaním,.
3. V § 3 písmeno o) znie:
o) hodnotou podielu podiel èistej hodnoty majetku vo
fonde a
1. poètu podielov v obehu, ak ide o podielový fond,
2. poètu vydaných akcií, ak ide o investièný fond
s premenlivým základným imaním,.
4. V § 3 písm. w) a x) sa slovo v nahrádza slovom
vo.
5. V § 3 písm. t) sa slová v podielovom nahrádzajú
slovom vo.
6. Nadpis § 4 znie: Fondy a ich èlenenie.
7. V § 4 ods. 1 sa slová Subjektmi kolektívneho investovania sú nahrádzajú slovami Fondy sa èlenia
na.
8. V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) investièný fond s premenlivým základným imaním,.
Doterajie písmeno b) sa oznaèuje ako písmeno c).
9. V § 4 ods. 2 písm. c) sa na zaèiatok vkladajú slová

11. V § 4 odsek 4 znie:
(4) Fond kvalifikovaných investorov je peciálny
fond kvalifikovaných investorov a tuzemský subjekt
kolektívneho investovania pod¾a odseku 2 písm. c). Na
vytvorenie fondu kvalifikovaných investorov sa nevyaduje povolenie pod¾a tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak..
12. V § 4 ods. 6 sa za slová fond je vkladá slovo zahranièný.
13. V § 4 ods. 10 prvej vete sa za slová podielový
fond vkladajú slová alebo investièný fond s premenlivým základným imaním a na konci sa pripája táto
veta: tandardný fond sa nesmie zmeni na alternatívny investièný fond..
14. V § 4 ods. 11 prvej vete sa za slová podielový
fond vkladajú slová alebo investièný fond s premenlivým základným imaním a na konci sa pripája táto veta: Verejný peciálny fond je peciálny fond, do ktorého sa zhromaïujú peòané prostriedky na základe
verejnej ponuky..
15. V § 4 odsek 12 znie:
(12) Alternatívnym investièným fondom je
a) verejný peciálny fond,
b) fond kvalifikovaných investorov..
16. V § 8 ods. 8 sa vypúa posledná veta.
17. V § 11 ods. 3 tretej vete sa za slovo poriadku
vkladajú slová a jeho zmien a vypúajú sa slová spolu so iadosou o udelenie povolenia pod¾a § 10 ods. 2
a v tvrtej vete sa za slová povolenia pod¾a vkladajú
slová § 10 ods. 2.
18. Nadpis nad § 13 znie: Vydávanie a vyplácanie
cenných papierov fondov.
19. Nadpis § 15 znie: Pozastavenie vydávania, vyplácania a odkupovania cenných papierov fondov.
20. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
§ 15a
(1) Na vydávanie, odkupovanie a pozastavenie odkupovania akcií investièného fondu s premenlivým základným imaním sa primerane vzahujú § 13 a 15.
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(2) Akcie investièného fondu s premenlivým základným imaním mono vydáva za nepeòaný vklad, len ak
je investièný fond s premenlivým základným imaním
fondom kvalifikovaných investorov.
(3) Ak by odkúpením akcie investièného fondu s premenlivým základným imaním dolo k zníeniu jeho základného imania pod minimálnu hodnotu ustanovenú
pod¾a § 220b ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ak
ide o samosprávny investièný fond s premenlivým základným imaním pod minimálnu hodnotu pod¾a § 26c
ods. 5, investièný fond s premenlivým základným imaním rozhodne o pozastavení vyplácania akcií postupom
pod¾a § 15 a prijatí nevyhnutných opatrení na zabezpeèenie udrania minimálnej hodnoty základného imania
alebo zvolá valné zhromadenie.
(4) Zakladate¾ investièného fondu s premenlivým základným imaním je oprávnený uplatni právo na vyplatenie akcie investièného fondu s premenlivým základným imaním a po uplynutí iestich mesiacov od
zaèatia vydávania akcií investièného fondu s premenlivým základným imaním investorom. Stanovy môu urèi dlhiu lehotu..
21. V § 18 ods. 4 sa slová peciálnym podielovým
fondom, do ktorého sa zhromaïujú peòané prostriedky na základe verejnej ponuky (ïalej len verejný
peciálny podielový fond) nahrádzajú slovami peciálnym fondom.
22. V § 19 ods. 1 uvádzacej vete sa slová Zlúèenie je
nahrádzajú slovami Zlúèením sa na úèely tohto zákona rozumie.
23. V § 19 ods. 1 písm. c) sa za slovo majetok vkladajú slová alebo ak ide o fond s právnou subjektivitou,
jeho vlastné imanie.
24. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
§ 25a
(1) Ustanovenia § 19 a 25 sa rovnako vzahujú na
postup zlúèenia investièného fondu s premenlivým základným imaním s iným fondom a na výmenu akcií zluèovaných investièných fondov s premenlivým základným imaním.
(2) Pri zlúèení investièného fondu s premenlivým základným imaním s iným fondom bez právnej subjektivity musí by navrhované zlúèenie schválené akcionármi investièného fondu s premenlivým základným
imaním. Na schválenie zlúèenia pod¾a prvej vety platí
ustanovenie § 23 ods. 7 primerane..
25. V § 26a ods. 1 písm. b) sa za slovo pod¾a vkladajú slová § 28 alebo povolenia pod¾a.
26. V § 26b ods. 1 prvá veta znie: Správu subjektu
kolektívneho investovania s právnou subjektivitou na
základe zmluvy o správe subjektu kolektívneho investovania môe vykonáva len správcovská spoloènos
s povolením pod¾a § 28 alebo povolením pod¾a § 28a alebo zahranièná správcovská spoloènos pod¾a § 60
ods. 2 alebo pod¾a § 66a (ïalej len zmluvný správca)..
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27. V § 26b ods. 3 sa za slová § 27 vkladajú slová
ods. 2 písm. b) a c) alebo.
28. V § 26c ods. 1 sa vypúajú slová spravujúcu alternatívny investièný fond.
29. V § 26c ods. 2 sa slová ods. 4 a 5 nahrádzajú
slovami ods. 2, 4 a 5.
30. V § 26c ods. 4 sa za slová § 27 vkladajú slová
ods. 2 písm. b) alebo.
31. Za § 26c sa vkladajú § 26d a 26i, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
Investièný fond
s premenlivým základným imaním
§ 26d
(1) Investièný fond s premenlivým základným imaním je akciová spoloènos s premenlivým základným
imaním pod¾a Obchodného zákonníka.
(2) Stanovy investièného fondu s premenlivým základným imaním obsahujú okrem náleitostí pod¾a
Obchodného zákonníka aj náleitosti v rozsahu tatútu podielového fondu. Náleitosti tatútu pod¾a § 7
ods. 5 písm. d), g), i), m) a n) nemusia by uvedené v stanovách, ak sú uvedené v predajnom prospekte investièného fondu s premenlivým základným imaním.
(3) Ak stanovy investièného fondu s premenlivým základným imaním umoòujú vytváranie podfondov, urèujú aj pravidlá pre vytváranie podfondov a druhy
a spôsob úhrady nákladov, ktoré môu vznika v súvislosti s ich spravovaním alebo administráciou.
(4) Ustanovenia tohto zákona o schva¾ovaní návrhu
tatútu podielového fondu a jeho zmien sa primerane
vzahujú aj na stanovy investièného fondu s premenlivým základným imaním.
(5) Na stanovy investièného fondu s premenlivým základným imaním vytvárajúceho podfondy sa rovnako
vzahujú ustanovenia tohto zákona o tatúte streného
podielového fondu.
§ 26e
Podfondy investièného fondu
s premenlivým základným imaním
(1) Investièný fond s premenlivým základným imaním môe vytvára podfondy, ak to umoòujú jeho stanovy. Podfondom investièného fondu s premenlivým
základným imaním je úètovne oddelená èas jeho majetku a záväzkov.
(2) Kadý podfond sa musí od ostatných podfondov
prísluného investièného fondu s premenlivým základným imaním odliova jedným znakom alebo viacerými
znakmi, ktoré urèia stanovy.
(3) Práva akcionárov týkajúce sa podfondu, ktoré
vznikli v súvislosti s vytvorením, spravovaním alebo
zruením podfondu, sa vzahujú len na majetok v príslunom podfonde. Majetok v podfonde slúi na pokrytie práv výluène akcionárov tohto podfondu.
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(4) Poh¾adávka verite¾a súvisiaca s vytvorením, spravovaním, èinnosou a zruením podfondu sa uspokojí
len z majetku tohto podfondu. Predstavenstvo investièného fondu s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní zabezpeèi splnenie povinnosti pod¾a
prvej vety.
(5) Ak osobitný predpis4) alebo právny úkon vyaduje
údaje o osobe vlastníka, nahradia sa údaje o investiènom fonde s premenlivým základným imaním údajmi
potrebnými k identifikácii podfondu tohto investièného
fondu.
(6) Na podfondy investièného fondu s premenlivým
základným imaním sa pouijú ustanovenia o podfondoch podielového fondu primerane.
§ 26f
Emisie akcií
(1) Investièný fond s premenlivým základným imaním vydáva ku kadému podfondu akcie, ktoré predstavujú rovnaké podiely na èistej hodnote majetku tohto podfondu. S akciami vydanými k podfondu je
spojené právo na podiel na zisku len z hospodárenia
tohto podfondu a na likvidaènom zostatku len pri zániku tohto podfondu s likvidáciou. Tým nie je vylúèené,
aby investièný fond s premenlivým základným imaním
vydal rôzne emisie akcií k tomu istému podfondu.
(2) Ak si vytvorenie podfondu vyaduje povolenie Národnej banky Slovenska alebo predchádzajúci súhlas
Národnej banky Slovenska, vyda akcie podfondu nemono pred nadobudnutím právoplatnosti povolenia
Národnej banky Slovenska a vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(3) Akcia pod¾a odseku 1 obsahuje údaje potrebné na
identifikáciu podfondu, ku ktorému sa práva uvedené
v odseku 1 vzahujú, a ïalie práva, ak sú s òou spojené.
(4) Stanovy môu urèi, e o záleitostiach, ktoré sa
týkajú len podfondu a nemajú významný dopad na iné
podfondy, hlasujú len majitelia akcií vydaných k tomuto podfondu.
(5) Na vydávanie akcií investièného fondu s premenlivým základným imaním v rôznych emisiách a na akcie
rôznych emisií sa primerane pouijú ustanovenia tohto
zákona o vydávaní podielových listov rôznych emisií
a o rôznych emisiách podielových listov.
§ 26g
(1) Názov podfondu investièného fondu s premenlivým základným imaním musí obsahova obchodné meno investièného fondu s premenlivým základným imaním a oznaèenie podfondu, ktoré ho odliuje od
ostatných podfondov tohto investièného fondu.

Èiastka 98

ním nemôe zmeni predmet èinnosti; za zmenu predmetu èinnosti sa nepovauje zmena povolenia pod¾a
§ 28 a povolenia pod¾a § 28a schválená Národnou bankou Slovenska.
(2) Zmena právnej formy investièného fondu s premenlivým základným imaním je moná len pri zlúèení
alebo splynutí s iným fondom.
§ 26i
(1) Valné zhromadenie investièného fondu s premenlivým základným imaním môe rozhodnú o zruení správcovskej spoloènosti s likvidáciou a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol
udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na vrátenie povolenia pod¾a § 28, 28a, 84 alebo
§ 121.
(2) Na likvidáciu investièného fondu s premenlivým
základným imaním sa pouijú ustanovenia Obchodného zákonníka. Likvidátor je povinný poskytnú súèinnos Národnej banke Slovenska..
32. V § 27 ods. 2 písm. b) siedmom bode sa za slovo
vyplácanie vkladajú slová alebo odkupovanie a za
slovo listov sa vkladajú slová alebo akcií.
33. V § 27 ods. 2 písm. b) ôsmy bod znie:
8. uzavieranie zmlúv o vydaní, vyplatení, odkupovaní cenných papierov fondov a ich vyrovnávanie,.
34. V § 27 ods. 2 písm. c) sa za slovo listov vkladajú
slová alebo akcií.
35. V § 27 ods. 3 písm. c) sa slová podielových listov
vydávaných správcovskými spoloènosami nahrádzajú slovami cenných papierov fondov.
36. Nadpis nad § 28 znie:
Povolenie na vytváranie a spravovanie
tandardných fondov a európskych
tandardných fondov.
37. V § 28 ods. 1 a § 28a ods. 1 sa za slová udelení
povolenia na vkladajú slová vytváranie a.
38. V § 28 ods. 8 sa slová výkon funkcie riadenia
nahrádzajú slovom riadenie.
39. Nadpis § 28a znie: Povolenie na vytváranie
a spravovanie alternatívnych investièných fondov a zahranièných alternatívnych investièných fondov.
40. V § 28a ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: na zabezpeèenie plnenia pravidiel èinnosti vrátane návrhu pravidiel èinnosti vo vzahu ku klientom
pod¾a osobitného predpisu,20) ak plánuje vykonáva aj
èinnosti pod¾a § 27 ods. 6 a na zabezpeèenie plnenia
povinností pod¾a tohto zákona,.
41. V § 28a ods. 4 sa vypúajú písmená e) a f).

(2) Na oznaèenie podfondu sa pouije § 5 ods. 7 primerane.

Doterajie písmená g) a l) sa oznaèujú ako písmená e) a j).

§ 26h

42. V § 28a ods. 5 sa slová písm. c), e) g) a písm. l)
nahrádzajú slovami písm. c), d), e) a j).

(1) Investièný fond s premenlivým základným ima-

43. V § 30 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
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e) schválenie stanov, ak sa povolenie ude¾uje investiènému fondu s premenlivým základným imaním..
44. V § 30 ods. 3 písm. c) sa slová rozhodnutie, ktoré
sa predpokladá v právne záväznom akte nahrádzajú
slovami rozhodnutie pod¾a právne záväzného aktu.
45. V § 30 ods. 9 sa za slová alternatívne investièné
fondy vkladajú slová a zahranièné alternatívne investièné fondy, za slovo predloení sa vkladá slovo úplných a na konci sa pripájajú tieto slová: ani povinnosti pod¾a § 63a a 63b.
46. V § 31 ods. 1 písm. d) sa za slovo lehoty vkladajú slová na podanie návrhu.
47. V § 31a ods. 6 sa slová písm. b) nahrádzajú slovami písm. c), ktoré spåòajú podmienky pod¾a odseku 1 a slová alternatívne investièné fondy sa nahrádzajú slovami fondy kvalifikovaných investorov.
48. V § 31b ods. 4 tretej vete sa slová pred podaním
návrhu na zápis alebo zmenu zápisu nahrádzajú slovami slová v lehote pod¾a osobitného predpisu 22ba).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22ba znie:

22ba) § 42 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

49. V § 33 ods. 16 písm. n) prvom bode sa za slovo
tri vkladajú slová roky, a ak ide o tandardný fond.
50. V § 33 ods. 17 tretej vete sa na konci bodka nahrádza èiarkou a pripájajú tieto slová: prièom pri príprave rozhodnutí berie do úvahy dlhodobé záujmy investorov a podielnikov a verejný záujem..
51. V § 33 ods. 19 a 20, § 37a, 37b, 37c, 45a, § 54
ods. 2, § 57a ods. 1, 3 a 4, § 79 ods. 7, § 159a a 160a sa
slová tuzemský subjekt kolektívneho investovania
pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami fond kvalifikovaných investorov v príslunom tvare.
52. V poznámke pod èiarou k odkazu 25a sa slovo a
nahrádza slovom a.
53. V § 36 ods. 3 sa slová spravovania podielových
fondov alebo európskych tandardných fondov správcovskou spoloènosou nahrádzajú slovami riadenia
investícii.
54. V § 37 ods. 4 písm. b), c) a písm. d) druhom bode
sa vypúajú slová podielového fondu alebo európskeho tandardného.
55. V § 37 ods. 4 písm. d) prvý bod znie:
1. súlad medzi aktuálnymi úrovòami rizík, ktorým
je vystavený majetok v kadom spravovanom fonde a rizikovým profilom schváleným pre prísluný
fond,.
56. V § 37 ods. 4 písm. e) sa vypúajú slová podielový fond alebo európsky tandardný.
57. V § 37 ods. 6 sa slová spravovania podielových
fondov alebo európskych tandardných fondov správcovskou spoloènosou nahrádzajú slovami riadenia
investícii.
58. § 37 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
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(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa nevzahujú na
riadenie rizík pri správe fondov kvalifikovaných investorov a zahranièných alternatívnych investièných fondov..
59. Nadpis § 37a znie Riadenie rizík pri správe fondu kvalifikovaných investorov a zahranièných alternatívnych investièných fondov.
60. Nadpis § 37b znie: Riadenie likvidity pri správe
fondov kvalifikovaných investorov a zahranièných alternatívnych investièných fondov.
61. V § 39 ods. 1 sa vypúajú slová podielových fondov alebo európskych tandardných a slová podielových fondoch alebo európskych tandardných.
62. V § 39 ods. 4 písmeno b) znie:
b) s cennými papiermi fondov, ak osoba, na ktorej úèet
sú obchody vykonané, nemá zodpovednos v súvislosti so spravovaním tohto fondu..
63. § 39 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Ustanoveniami odsekov 1 a 6 nie sú dotknuté
ustanovenia osobitného predpisu.29a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 29a znie:

29a) Èl. 63 delegovaného nariadenia (EÚ) è. 231/2013..

64. § 40 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Ak správcovská spoloènos pri správe investièného fondu s premenlivým základným imaním je
zmluvným správcom, ktorý na základe zmluvy o správe
(§ 26b) vedie jeho úètovníctvo, ustanovenia odsekov 1
a 10 sa pouijú primerane..
65. V § 41 odsek 4 znie:
(4) Správcovská spoloènos je povinná zabezpeèi,
aby boli iadosti o vydanie, o vyplatenie alebo o odkúpenie cenných papierov tuzemských subjektov kolektívneho investovania a európskych tandardných fondov, ktoré spravuje, centralizovane zaznamenávané
ihneï po ich prijatí..
66. V § 41 ods. 5 písmeno f) znie:
f) oznaèenie, èi ide o iados o vydanie, vyplatenie alebo odkúpenie podielového listu alebo cenného papiera,.
67. V § 41 ods. 5 písmená h) a k) znejú:
h) poèet vydaných, vyplatených alebo odkúpených cenných papierov,
i) cenu za vydanie kadého cenného papiera a cenu za
vyplatenie alebo odkúpenie kadého cenného papiera,
j) celkovú hodnotu vydaných vyplatených alebo odkúpených cenných papierov,
k) predajnú cenu, ak ide o iados o vydanie alebo nákupnú cenu, ak ide o iados o vyplatenie alebo odkúpenie cenného papiera..
68. V § 41 ods. 6 sa vypúajú slová o vydanie alebo
vyplatenie podielových listov.
69. § 41 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Ustanovenia odsekov 2 a 9 sa vzahujú na
správcovskú spoloènos pri správe investièného fondu
s premenlivým základným imaním..
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70. V § 42 odsek 1 znie:
(1) Správcovská spoloènos je povinná prija primerané opatrenia na zabezpeèenie primeraných elektronických systémov, ktoré umonia vèasné a náleité zaznamenanie kadého obchodu s majetkom vo fonde
alebo iadosti o vydanie, o vyplatenie alebo o odkúpenie
cenného papiera s cie¾om zabezpeèi dodriavanie
ustanovení § 41..
71. V § 43 ods. 1 sa slová tuzemský subjekt kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) nahrádzajú slovami fond kvalifikovaných investorov alebo zahranièný alternatívny investièný fond.
72. Nadpis § 45a sa vypúa.
73. Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý znie:
§ 45b
(1) Ustanovenia § 43 a 45 sa vzahujú na správcovskú spoloènos pri správe investièného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý je tandardným
fondom, a na samosprávny investièný fond s premenlivým základným imaním, ktorý je tandardným fondom.
(2) Ustanovenie § 45a a ustanovenia osobitného
predpisu33a) sa vzahujú na správcovskú spoloènos pri
správe investièného fondu s premenlivým základným
imaním, ktorý je peciálnym fondom, a na samosprávny investièný fond s premenlivým základným imaním,
ktorý je peciálnym fondom..
74. V § 48 ods. 3 a 4 sa slová tandardných podielových fondov, európskych tandardných fondov a peciálnych podielových fondov nahrádzajú slovom fondov.
75. V § 48 ods. 10 sa slová subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) nahrádzajú slovami fondu kvalifikovaných investorov.
76. V § 50 ods. 2 sa vypúajú slová alebo európskeho tandardného fondu.
77. Nadpis § 54 sa vypúa.
78. V § 54 ods. 2 druhej vete sa slová subjektov kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) nahrádzajú slovami fondov kvalifikovaných investorov.
79. § 54 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Ustanovenia § 48 a 53 sa primerane vzahujú
na èinnos správcovskej spoloènosti pri správe investièného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý je tandardným fondom, a na samosprávny investièný fond s premenlivým základným imaním, ktorý je
tandardným fondom.
(4) Ustanovenia § 48 ods. 3 a 6 a § 49 a 53 sa na investièný fond s premenlivým základným imaním, ktorý
je peciálnym fondom, nevzahujú. Na pravidlá èinnosti pri správe investièného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý je peciálnym fondom, sa pouijú
ustanovenia osobitného predpisu.34a).
80. Nad § 57 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
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Zverenie èinnosti a funkcií
pri správe fondov
a vypúajú sa nadpisy § 57 a 57a.
81. Nadpis nad § 58 znie:
Organizácia distribúcie
cenných papierov fondov.
82. V § 60 ods. 3 sa za slovo listy vkladajú slová
a cenné papiere.
83. V § 66 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: a cenných papierov.
84. V § 70 ods. 1 druhej vete sa za slovo fond vkladajú slová a investièný fond s premenlivým základným
imaním, ktorý vytvára podfondy.
85. V § 70 ods. 2 sa vypúajú slová tandardného
podielového fondu a peciálneho podielového fondu.
86. V § 70 ods. 3 uvádzacia veta znie: Depozitárom
fondu kvalifikovaných investorov môe by len a v písmene d) sa slová alternatívny investièný fond pod¾a § 4
ods. 2 písm. b) nahrádzajú slovami fond kvalifikovaných investorov.
87. V § 71 ods. 1 sa slová podielový fond nahrádzajú slovami tuzemský subjekt kolektívneho investovania a vypúajú sa slová pod¾a § 4 ods. 2 písm. b).
88. V § 71 ods. 4 písm. a) sa slová podielových listov
podielového fondu nahrádzajú slovami cenných papierov tandardného fondu.
89. V § 72 ods. 1 písm. a) sa za slovo vyplácanie
vkladajú slová a odkupovanie.
90. V § 72 ods. 2 sa slová subjektu kolektívneho investovania pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) nahrádzajú slovami fondu kvalifikovaných investorov.
91. Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 76a
Kontrola nakladania
s majetkom investièného fondu
s premenlivým základným imaním
Ustanovenia o kontrolnej èinnosti depozitára podielového fondu pod¾a § 73 a 76 sa vzahujú na výkon
kontrolnej èinnosti depozitára investièného fondu
s premenlivým základným imaním, ktorý nie je fondom
kvalifikovaných investorov, prièom ustanovenia vzahujúce sa na podielové listy sa pouijú primerane na
akcie investièného fondu s premenlivým základným
imaním a ustanovenia vzahujúce sa na tatút podielového fondu sa primerane pouijú na stanovy investièného fondu s premenlivým základným imaním..
92. V § 77 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: Majetok v depozitárskej úschove nesmie depozitár ani iná
osoba, ktorej bol zverený do úschovy, poui na vykonanie akéhoko¾vek obchodu na vlastný úèet ani znovupoui, ak tento paragraf neustanovuje inak. Znovupouitím sa rozumie akýko¾vek obchod s majetkom
v úschove, najmä predaj, poièanie alebo poskytnutie
ako zábezpeka. Majetok v depozitárskej úschove ne-
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smie by pouitý na uspokojenie verite¾ov depozitára
ani inej osoby, ktorej bol zverený do úschovy..
93. V § 77 ods. 3 sa za slová tandardnom podielovom fonde alebo vkladá slovo verejnom.
94. § 77 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Majetok v depozitárskej úschove mono znovupoui, len ak
a) sa znovupouitie vykoná na úèet fondu,
b) depozitár vykonáva pokyny správcovskej spoloènosti v mene fondu alebo pokyny samosprávneho fondu,
c) majetok je pouitý v prospech fondu a v záujme podielnikov,
d) obchod je zabezpeèený vysokokvalitnou a likvidnou
zábezpekou, ktorú fond prijal na základe dohody
o prevode vlastníckeho práva, prièom trhová hodnota zálohu sa musí vdy rovna aspoò trhovej hodnote
pouitých aktív zvýenej o prémiu..
95. V § 79 ods. 5 sa vypúajú slová alternatívneho
investièného a slová zákona49b) alebo sa nahrádzajú
slovami zákona49b) a ak ide o alternatívny investièný
fond aj.
96. V § 79 ods. 6 sa vypúajú slová alternatívneho
investièného.
97. V § 80a ods. 1 a 2 sa slová alternatívneho investièného fondu nahrádzajú slovami tuzemského subjektu kolektívneho investovania.
98. V § 80a ods. 1 sa písmeno d) dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. prijala opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zabezpeèilo, e pri jej platobnej neschopnosti nesmie
by zverený majetok pouitý na uspokojenie jej
verite¾ov,.
99. V § 80a ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: a rizikách s tým spojených.
100. § 81 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Depozitár tandardného fondu je povinný zmluvnej strane pravidelne poskytova úplný preh¾ad aktív
tandardného fondu..
101. V § 82 ods. 8 sa za slovo Depozitár vkladajú
slová alternatívneho investièného fondu.
102. § 82 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) Zodpovednos depozitára tandardného fondu
pod¾a odseku 2 nemono zmluvne vylúèi ani obmedzi.
Zmluva, ktorá je v rozpore s prvou vetou, je neplatná.
(11) Depozitár nesmie vykonáva èinnosti týkajúce
sa fondu alebo správcovskej spoloènosti, ktoré môu
vytvára konflikty záujmov medzi depozitárom, fondmi,
investormi a správcovskou spoloènosou, ak depozitár
funkène a hierarchicky neoddelil výkon èinnosti depozitára od svojich ostatných moných konfliktných èinností a ak moné konflikty záujmov nie sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom..
103. V § 83 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo investièného fondu s premenlivým základným
imaním.
104. V § 84 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak
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ide o nesamosprávny tandardný fond, ktorý je investièným fondom s premenlivým základným imaním,
udelením povolenia pod¾a prvej vety sa povo¾uje jeho
vznik a èinnos. Ak ide o samosprávny tandardný
fond, ktorý je investièným fondom s premenlivým základným imaním, jeho vznik a èinnos sa povo¾uje udelením povolenia pod¾a § 28..
105. V § 84 ods. 3 písm. d) a ods. 6 písm. g), § 85
ods. 3, § 88 ods. 1 písm. e) a ods. 2, § 93 ods. 3 písm. c),
§ 113 ods. 2 a ods. 4 písm. b) a c), § 115 ods. 1 písm. a),
§ 117 ods. 1 a 2, § 119 ods. 1, § 120 ods. 1 a 4, § 130
ods. 6 a 7, § 136 ods. 1 a 4, § 139 ods. 1 a 7, § 140
ods. 4, § 141 ods. 1, 4 a ods. 5 uvádzacej vete, § 157
ods. 3 písm. f), § 157 ods. 11, § 158 ods. 2 a 3 sa slová
podielové listy vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami cenné papiere v príslunom tvare.
106. V § 86 sa za slovo fondu vkladá èiarka a slová
ktorý je podielovým fondom,.
107. Doterají text § 86 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak do troch mesiacov od udelenia povolenia na
vznik nesamosprávneho tandardného fondu nebol podaný návrh na zápis do obchodného registra, na základe ktorého dolo k zápisu tejto skutoènosti, toto povolenie zaniká..
108. V § 93 ods. 3 písm. c) sa za slovo fondu vkladajú slová 25 % poètu akcií jedného investièného fondu
s premenlivým základným imaním,.
109. V § 99 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo schopnos investièného fondu s premenlivým základným imaním dodriava povinnos kedyko¾vek na iados podielnika bezodkladne odkúpi svoju
akciu.
110. V § 102 ods. 3 písm. b) a c), § 103 ods. 1 a 3 a 6,
§ 104 ods. 1 a 2 a § 105 ods. 1 sa slová ods. 4 nahrádzajú slovami ods. 5.
111. V § 108 ods. 3 písm. c) sa za slovo  listy vkladajú slová  alebo cenné papiere.
112. V § 110 ods. 6 sa za slovo  listov vkladajú slová
alebo odkúpenie vetkých akcií.
113. V § 112 ods. 14 sa za slová  svojich podielových
listov vkladajú slová alebo odkúpenie svojich akcií.
114. V § 112 ods. 15 uvádzacej vete sa za slová podielových listov vkladajú slová alebo odkúpenie akcií
a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo odkúpi.
115. V § 112 ods. 15 písm. a) a b) sa za slová podielové listy vkladajú slová alebo akcie
116. V § 113 ods. 4 písm. b) sa za slovo vyplácaní
vkladajú slová alebo odkupovaní.
117. V § 115 ods. 1 písm. d) sa za slová svojich podielových listov vkladajú slová alebo odkúpenie svojich akcií, slová v podielovom fonde sa nahrádzajú
slovami vo fonde a za slová vyplácanie podielových
listov sa vkladajú slová alebo odkúpenie akcií.
118. V § 117 odsek 2 znie:
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(2) Pri investovaní majetku v zbernom fonde do cenných papierov hlavného fondu správcovská spoloènos
spravujúca hlavný fond nesmie poadova poplatok za
vydanie cenných papierov hlavného fondu ani poplatok
za vyplatenie podielových listov alebo odkúpenie akcií
hlavného fondu..
119. V § 120 ods. 4 sa za slová podielových listov
vkladajú slová alebo odkúpenie akcií.
120. V § 121 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
Ak ide o nesamosprávny peciálny fond, ktorý je investièným fondom s premenlivým základným imaním,
udelením povolenia pod¾a prvej vety sa povo¾uje jeho
vznik a èinnos. Ak ide o samosprávny peciálny fond,
ktorý je investièným fondom s premenlivým základným
imaním, jeho vznik a èinnos sa povo¾uje udelením povolenia pod¾a § 28a..
121. Doterají text § 122 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ak do troch mesiacov od udelenia povolenia na
vytvorenie nesamosprávneho peciálneho fondu nebol
podaný návrh na zápis do obchodného registra, na základe ktorého dolo k zápisu tejto skutoènosti, toto povolenie zaniká..
122. V § 132 ods. 4 sa za slová podielové listy vkladajú slová alebo odkupova akcie.
123. V § 135 ods. 2 sa slová 50 % nahrádzajú slovami 80 %.
124. V § 137 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Ak
ide o nesamosprávny peciálny fond kvalifikovaných
investorov, ktorý je investièným fondom s premenlivým
základným imaním, za jeho vytvorenie sa povauje jeho
vznik..
125. V § 137 odsek 9 znie:
(9) Ak Národná banka Slovenska zamietla iados
o udelenie povolenia pod¾a odseku 1, ktorá bola podaná
po vytvorení peciálneho fondu kvalifikovaných investorov, správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos je povinná bezodkladne pozastavi
vydávanie cenných papierov tohto peciálneho fondu
kvalifikovaných investorov. Ak ide o peciálny fond
kvalifikovaných investorov, ktorý je podielovým fondom, správcovská spoloènos je povinná ho zrui postupom pod¾a § 26. Ak ide o peciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je investièným fondom
s premenlivým základným imaním, Národná banka
Slovenska podá príslunému súdu návrh na jeho zruenie a vymenovanie jeho likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zruení nemôe poui postup pod¾a § 68 ods. 7
Obchodného zákonníka. Tým nie sú dotknuté moné
sankèné opatrenia voèi správcovskej spoloènosti alebo
zahraniènej správcovskej spoloènosti za poruenie
ustanovenia odseku 3..
126. V § 138 ods. 1 sa za slovo vzahujú vkladá slovo primerane a vypúa sa slovo rovnako.
127. V § 138 ods. 4 sa za slová subjektu kolektívneho investovania vkladá slovo primerane.
128. § 138 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
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(7) Ak je tandardný fond samospravovaným fondom, ustanovenia § 139 a 146 vzahujúce sa na správcovskú spoloènos sa vzahujú na tento tandardný
fond rovnako..
129. V § 141 ods. 5 písm. a) sa za slovo listov vkladajú slová alebo odkúpenia akcií a v písmene b) sa za
slovo listu vkladajú slová alebo odkúpenia akcie.
130. V § 144 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Informácia o ukonèení distribúcie cenných papierov európskych tandardných fondov na území Slovenskej
republiky sa zverejòuje spôsobom pod¾a § 161 ods. 1
a v lehote najmenej 30 kalendárnych dní pred ukonèením distribúcie cenných papierov európskeho tandardného fondu na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak bola táto informácia investorom poskytnutá
pri distribúcii európskeho tandardného fondu spôsobom uvedeným v tatúte alebo inom obdobnom dokumente..
131. V § 147 ods. 1 sa slovo od nahrádza slovom
pre a za slovo investorov sa vkladajú slová alebo investorov pod¾a § 136 ods. 1 písm. b).
132. V § 148 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. a) sa slová
neprofesionálnym investorom nahrádzajú slovami
iným ako profesionálnym investorom.
133. V § 148 ods. 2 písm. d) prvom bode sa za slovo
tatútom, vkladá slovo prospektom a slová zabezpeèené pravidlá vymedzujúce sa nahrádzajú slovom
vymedzené.
134. V § 148 ods. 2 písm. d) druhom bode sa za slovo
tatút vkladá slovo prospekt.
135. V § 148 ods. 2 sa písmeno d) dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. vyplýva, e z rozsahu prípustných aktív na investovanie majetku v zahraniènom alternatívnom investiènom fonde a pravidiel na obmedzenie a rozloenie rizika zahranièného alternatívneho
investièného fondu nie je riziko spojené s investovaním do zahranièného alternatívneho fondu vyie, ako keby bol zahranièný alternatívny investièný fond vytvorený pod¾a tohto zákona,.
136. V § 148 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Národná banka Slovenska rozhodne o iadosti o udelenie
povolenia pod¾a odseku 1 najneskôr do troch mesiacov
od doruèenia úplnej iadosti..
137. V § 150a ods. 3 druhej vete sa za slovo investorom vkladajú slová alebo investorom pod¾a § 136
ods. 1 písm. b).
138. V § 150b ods. 1 písm. g) prvý bod znie:
1. fond kvalifikovaných investorov,.
139. V § 151 ods. 1 prvá veta znie: Správcovská spoloènos, fond alebo správcovská spoloènos alebo zahranièná správcovská spoloènos, ktorá ho spravuje,
nesmie pouíva pri propagácii fondu nepravdivé alebo
zavádzajúce informácie alebo zamlèova skutoènosti
dôleité pre rozhodovanie investorov, najmä ponúka
výhody, ktorých spo¾ahlivos nemôe preukáza alebo
ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo uvádza
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nesprávne údaje o personálnych, technických a organizaèných predpokladoch svojej èinnosti..
140. V § 151 odsek 2 znie:
(2) Kadá propagácia fondu alebo akáko¾vek propagácia týkajúca sa investovania do fondov musí obsahova výrazné upozornenie, e hodnota investície sa môe
aj zniova a nie je zaruèená návratnos pôvodne investovanej sumy alebo e s investíciou do fondu je spojené
aj riziko..
141. V § 151 ods. 6 sa slová podielových listov podielového fondu alebo cenných papierov zahranièného
subjektu kolektívneho investovania nahrádzajú slovami cenných papierov fondu a v druhej vete sa slovo
podielového nahrádza slovami alebo stanovami.
142. V § 151 ods. 7 sa slová podielového nahrádzajú slovami alebo stanovami.
143. V § 152 ods. 1 sa slová podielový fond nahrádzajú slovami spravovaný fond.
144. V § 152 ods. 2 a 4 sa slová peciálny podielový
fond kvalifikovaných investorov vo vetkých tvaroch
nahrádzajú slovami fond kvalifikovaných investorov
v príslunom tvare.
145. V § 153 ods. 4 písmeno a) znie:
a) identifikaèné údaje60) fondu a orgánu doh¾adu,.
146. V § 153 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
a vyhlásenie o tom, e podrobnosti aktuálnych zásad
odmeòovania vrátane opisu spôsobu výpoètu odmien
a poitkov, identifikácie osôb zodpovedných za ude¾ovanie odmien a poitkov vrátane zloenia výboru pre
odmeòovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné
prostredníctvom webového sídla vrátane odkazu na
toto webové sídlo, a e sa na poiadanie poskytne bezplatne ich kópia v listinnej podobe.
147. V § 155 odsek 1 znie:
(1) Správcovská spoloènos, ktorá distribuuje investorom cenné papiere fondov priamo alebo prostredníctvom osoby pod¾a odseku 2, je povinná poskytnú
im k¾úèové informácie pre investorov o týchto fondoch
v dostatoènom èasovom predstihu pred navrhovaným
nadobudnutím cenných papierov..
148. V § 155 ods. 2 sa slová podielové listy nahrádzajú slovami cenné papiere fondov a vypúajú sa
slová podielového a podielovému.
149. § 155 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzahujú na distribúciu cenných papierov tandardných fondov a verejných peciálnych fondov..
150. V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Predajný prospekt musí obsahova aj podrobnosti aktuálnych zásad odmeòovania vrátane opisu spôsobu výpoètu odmien a poitkov, identifikácie osôb zodpovedných
za ude¾ovanie odmien a poitkov vrátane zloenia výboru pre odmeòovanie, ak takýto výbor existuje, alebo súhrnný preh¾ad zásad odmeòovania a vyhlásenie o tom,
e podrobnosti aktuálnych zásad odmeòovania vrátane opisu spôsobu výpoètu odmien a poitkov, identifikácie osôb zodpovedných za ude¾ovanie odmien a po-
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itkov vrátane zloenia výboru pre odmeòovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom webového sídla vrátane odkazu na toto webové sídlo, a e
sa na poiadanie poskytne bezplatne kópia v listinnej
podobe..
151. V § 157 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Ustanovenia prvej a tretej vety sa vzahujú na stanovy investièného fondu s premenlivým základným imaním a ich zahrnutie do predajného prospektu..
152. V § 157 ods. 5 sa slová v podielovom fonde nahrádzajú slovom fondu a slová v príslunom podielovom fonde sa nahrádzajú slovami prísluného fondu.
153. V § 157 ods. 7 sa slová v podielovom fonde nahrádzajú slovom fondu.
154. V § 157 ods. 8 sa slová v majetku v podielovom
fonde nahrádzajú slovami majetku fondu a slová
majetok v podielovom fonde sa nahrádzajú slovami
majetok fondu.
155. V § 157 ods. 10 sa vypúajú slová alebo zahranièným subjektom kolektívneho investovania.
156. V § 159 ods. 2 sa slovo podielového nahrádza
slovami alebo stanovy.
157. V § 159a ods. 1 písm. h) sa za slovo vyplatenie
vkladajú slová alebo odkúpenie a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo odkúpení.
158. Nad § 160 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
Roèná správa a polroèná správa
a nadpisy § 160 a 160a sa vypúajú.
159. V § 160 ods. 1 sa slová v tandardnom podielovom fonde alebo peciálnom podielovom fonde nahrádzajú slovami vo fonde.
160. V § 160 ods. 5 sa slová v podielovom fonde nahrádzajú slovami vo fonde.
161. V § 161 ods. 1 písm. a) sa slová podielového listu nahrádzajú slovom podielu a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo investièným fondom s premenlivým základným imaním.
162. V § 161 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo hodnotu podielu emisie akcií investièného fondu
s premenlivým základným imaním, ktorý vydáva akcie
viacerých emisií.
163. V § 174 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) O iadosti pod¾a odseku 1 rozhodne Národná
banka Slovenska v lehote do 2 mesiacov od jej doruèenia alebo doplnenia..
Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
164. V § 189 ods. 1 písmeno a) znie:
a) dátum zaèatia vydávania cenných papierov prísluného fondu,.
165. V § 193 ods. 1 písm. d) sa za slovo spoloènosti
vkladajú slová a investièného fondu s premenlivým základným imaním.
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166. V § 193 ods. 1 písm. e) sa za slovo spoloènosti
vkladajú slová a investièného fondu s premenlivým základným imaním a za slovo a sa vkladá slovo ich.
167. V § 193 ods. 1 písmeno g) znie:
g) osobami, ktoré obstarávajú vydávanie, vyplácanie
a odkupovanie cenných papierov fondov,.
168. V § 193 ods. 2 písm. b) sa slovo podielového
nahrádza slovami alebo stanov.
169. V § 202 ods. 1 písmená c) a e) znejú:
c) pozastaví na vymedzenú dobu a vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom fondu a vydávanie cenných papierov fondu,
e) uloí pokutu do
1. 5 000 000 eur alebo do 10 % celkového roèného
obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak
ide o právnickú osobu; ak je právnická osoba
dcérskou spoloènosou, za základ celkového roèného obratu v predchádzajúcom kalendárnom
roku sa pouije hrubý príjem z konsolidovanej úètovnej závierky materskej spoloènosti,
2. 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, alebo
3. dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej zo
zistených nedostatkov, ak je túto sumu moné urèi,.
170. V § 202 ods. 2 prvej a druhej vete sa na konci
bodka nahrádza èiarkou a pripájajú sa tieto slová: najmenej vak do výky pod¾a odseku 1 písm. e)..
171. V § 202 ods. 5 sa za slovami uloenej pokuty
vypúa èiarka a slová najviac vak do výky 1 000 000
eur.
172. V § 202 ods. 7 sa za slovo trvania vkladá èiarka
a slová úrovne súèinnosti dohliadanej osoby.
173. § 202 sa dopåòa odsekmi 14 a 18, ktoré znejú:
(14) Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách pod¾a odsekov 1, 2, 4 a 5, proti ktorým nie je prípustný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska zverejòuje na svojom webovom sídle najmenej po
dobu piatich rokov, a to bezodkladne potom ako bola
osoba o uloení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná.
(15) Národná banka Slovenska pod¾a odseku 14 zverejòuje najmä informácie o druhu uloeného opatrenia
na nápravu a pokute, povahe poruenia, obchodné
meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby alebo
meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uloené.
(16) Informácie pod¾a odseku 15 sa zverejnia anonymne, ak ide o fyzickú osobu, a zverejnenie osobných
údajov je neprimerané. Národná banka Slovenska je
oprávnená odloi zverejnenie informácií pod¾a odseku 14, ak existuje odôvodnené riziko ohrozenia stability finanèných trhov alebo prebiehajúceho vyetrovania, a to a do doby, kým nepominú tieto dôvody.
(17) Národná banka Slovenska je oprávnená upusti
od zverejnenia informácií pod¾a odseku 14, ak by jej
zverejnením dolo k ohrozeniu stability finanèného
trhu. Národná banka Slovenska je tie oprávnená
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upusti od zverejnenia informácií pod¾a odseku 14, ak
ide o menej závané poruenie a ak existuje odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej kody právnickej
osobe alebo fyzickej osobe.
(18) Národná banka Slovenska oznamuje Európskej
komisii a Európskemu orgánu doh¾adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) uloenie kadej sankcie
voèi správcovskej spoloènosti, investiènému fondu
s premenlivým základným imaním, depozitárovi a fyzickým osobám pod¾a odseku 2, ktorá nebola zverejnená pod¾a odsekov 16 a 17, informáciu o kadom opravnom prostriedku uplatnenom voèi uloeniu týchto
sankcií a informáciu o výsledku rozhodnutia o opravnom prostriedku..
174. Za § 202 sa vkladá § 202a, ktorý znie:
§ 202a
(1) Národná banka Slovenska je povinná zachova
anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, èlena tatutárneho orgánu alebo èlena dozornej rady dohliadanej osoby pod¾a § 193, ktorý poskytol Národnej
banke Slovenska akúko¾vek informáciu o nedostatkoch v èinnosti dohliadanej osoby pod¾a § 193. Poskytnutie informácii pod¾a prvej vety sa nepovauje za poruenie povinnosti mlèanlivosti ani ochrany údajov
pod¾a tohto zákona alebo osobitného zákona66) a nie je
moné uplatni iadnu zodpovednos voèi osobe pod¾a
prvej vety za takéto poskytnutie informácii.
(2) Dohliadaná osoba nesmie uplatòova voèi zamestnancovi, ktorý poskytol Národnej banke Slovenska informáciu o nedostatkoch v èinnosti dohliadanej
osoby, iadne postihy za poskytnutie týchto informácii
a ani iným spôsobom poruova princíp rovnakého zaobchádzania vo vzahu k tomuto zamestnancovi.
(3) Správcovská spoloènos, investièný fond s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní
upravi vo vnútorných aktoch riadenia postupy pre
svojich zamestnancov na interné nahlasovanie nedostatkov a urèené spôsoby tohto nahlasovania..
175. Za § 209 sa vkladá § 209a, ktorý znie:
§ 209a
Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia pod¾a § 28, 28a, 84 alebo
§ 121 investiènému fondu s premenlivým základným
imaním Národná banka Slovenska podá príslunému
súdu návrh na zruenie investièného fondu s premenlivým základným imaním a vymenovanie jeho likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zruení investièného fondu
s premenlivým základným imaním nemôe poui postup pod¾a § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka..
176. Za § 220a sa vkladá § 220b, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 220b
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 18. marca 2016
(1) Povolenie na spravovanie tandardných fondov
a európskych tandardných fondov pod¾a § 28, ktoré je
platné k 17. marcu 2016, sa povauje za povolenie na
vytváranie a na spravovanie tandardných fondov a európskych tandardných fondov pod¾a § 28 predpisu
úèinného od 18. marca 2016.
(2) Povolenie na spravovanie alternatívnych investièných fondov a európskych alternatívnych investièných
fondov pod¾a § 28a, ktoré je platné k 17. marcu 2016,
sa povauje za povolenie na vytváranie a na spravovanie alternatívnych investièných fondov a zahranièných
alternatívnych investièných fondov pod¾a § 28a predpisu úèinného od 18. marca 2016..
177. Slová zahranièná investièná spoloènos vo
vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú
slovami zahranièný investièný fond v príslunom tvare .
178. Slová tandardný podielový fond vo vetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
tandardný fond v príslunom tvare.
179. Slová peciálny podielový fond vo vetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
peciálny fond v príslunom tvare.
180. Slová samosprávny alternatívny investièný
fond vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami samosprávny investièný fond v príslunom tvare.
181. Príloha è. 1 sa dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2014/91/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa mení
smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych opatrení
týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevodite¾ných cenných papierov
(PKIPCP), pokia¾ ide o funkcie depozitára, politiky
odmeòovania a sankcie (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8.
2014)..
182. V prílohe è. 2 tretí bod znie:
3. Informácie o depozitárovi
3.1. Obchodné meno, právna forma, sídlo spoloènosti a umiestnenie poboèky, ak sa nezhoduje s umiestnením ústredia, opis jeho
úloh a konfliktov záujmov, ktoré môu nasta pri plnení jeho úloh.
3.2. Opis funkcií v oblasti depozitárskej úschovy,
ktoré depozitár zveril inej osobe, zoznam
osôb, ktorým boli funkcie zverené, vrátane
osôb ktorým boli funkcie zverené pod¾a § 81
ods. 3 a konflikty záujmov, ktoré môu na základe tohto zverenia vzniknú.
3.3. Vyhlásenie, e aktuálne informácie pod¾a bodov 3.1. a 3.2. sú na poiadanie prístupné investorom..
183. Príloha è. 3 sa dopåòa bodom 12, ktorý znie:
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12. Údaje o zásadách odmeòovania v rozsahu
a) celková výka odmeòovania za úètovný rok rozdelená na fixné a pohyblivé zloky odmeòovania, ktoré
správcovská spoloènos alebo investièný fond s premenlivým základným imaním vyplatil svojim zamestnancom, poèet príjemcov a prípadný podiel na
zisku vyplatený priamo z majetku fondu, vrátane
akéhoko¾vek výkonnostného poplatku,
b) celková suma a truktúra odmeòovania vrcholového
manamentu a zamestnancov správcovskej spoloènosti alebo investièného fondu s premenlivým základným imaním, ktorých práca má významný vplyv
na rizikový profil fondu,
c) spôsob výpoètu odmien a poitkov,
d) výsledok preskúmania zásad odmeòovania pod¾a
§ 33 ods. 16 vrátane vetkých nezrovnalostí, ktoré sa
vyskytli,
e) závané zmeny prijatých zásad odmeòovania..
Èl. II
Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
zákona è. 264/1992 Zb., zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 373/1996
Z. z., zákona è. 11/1998 Z. z., zákona è. 127/1999 Z. z.,
zákona è. 263/1999 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona è. 147/2001 Z. z., zákona è. 500/2001 Z. z., zákona è. 426/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 432/2004 Z. z., zákona è. 315/2005 Z. z., zákona
è. 19/2007 Z. z., zákona è. 84/2007 Z. z., zákona
è. 657/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 429/2008 Z. z., zákona è. 454/2008 Z. z., zákona
è. 477/2008 Z. z., zákona è. 276/2009 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z., zákona
è. 546/2010 Z. z., zákona è. 193/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 197/2012 Z. z., zákona
è. 246/2012 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona
è. 9/2013 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona
è. 357/2013 Z. z., zákona è. 87/2015 Z. z., zákona
è. 117/2015 Z. z. a zákona è. 172/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Za § 220a sa vkladajú § 220b a 220g, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Oddiel 9
Osobitné ustanovenia o akciovej spoloènosti
s premenlivým základným imaním
§ 220b
(1) Akciová spoloènos s premenlivým základným
imaním je akciová spoloènos, ktorej základné imanie
je rozvrhnuté na urèitý poèet akcií bez menovitej hodnoty.
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(2) Hodnota základného imania akciovej spoloènosti
s premenlivým základným imaním sa rovná jej èistému
obchodnému imaniu. Minimálna výka základného
imania je 125 000 eur, ak osobitný predpis neustanoví
inak. Stanovy môu urèi vyiu výku minimálneho
základného imania. Do obchodného registra sa zapisuje hodnota minimálnej výky základného imania urèená stanovami (ïalej len zapisované základné imanie);
zapisované základné imanie sa uvedie v stanovách namiesto základného imania.
(3) Podiel akcionára na základnom imaní spoloènosti
sa urèí vynásobením hodnoty èistého obchodného imania relatívnym podielom poètu akcií, ktorých je majite¾om, k celkovému poètu vydaných akcií. Ak spoloènos
vytvára podfondy, podiel akcionára na podfonde sa urèí
ako podiel poètu akcií, ktorých je majite¾om, k celkovému poètu vydaných akcií podfondu. Ak osobitný predpis vyaduje urèenie podielu akcionára na základnom
imaní, pri akciovej spoloènosti s premenlivým základným imaním sa namiesto podielu na menovitej hodnote
základného imania alebo na menovitej hodnote vydaných akcií pouije podiel akcionára vypoèítaný pod¾a
prvej vety.
(4) Obchodné meno akciovej spoloènosti s premenlivým základným imaním musí obsahova oznaèenie investièný fond s premenlivým základným imaním.
(5) Akciovú spoloènos s premenlivým základným
imaním mono zaloi len na úèely vykonávania kolektívneho investovania pod¾a osobitného predpisu.
(6) Akciovú spoloènos s premenlivým základným
imaním nemono zaloi na základe výzvy na upisovanie akcií.
(7) Ak osobitný predpis vyaduje uvedenie menovitej
hodnoty, pri akcii akciovej spoloènosti s premenlivým
základným imaním sa uvedie informácia o tom, e ide
o akciu bez menovitej hodnoty.
(8) Akciová spoloènos s premenlivým základným
imaním nevytvára rezervný fond.
(9) Akciová spoloènos s premenlivým základným
imaním, ktorej valné zhromadenie rozhodlo o tom, e
s jej akciami sa prestane obchodova na regulovanom
trhu, nie je povinná uskutoèni ponuku na prevzatie
pod¾a osobitného predpisu.
(10) Akciová spoloènos s premenlivým základným
imaním nesmie poskytova plnenia uvedené v § 196a.
(11) Ustanovenia § 157 ods. 1 a 2, § 161a a 161d
a § 161e ods. 2 sa na akciovú spoloènos s premenlivým
základným imaním nepouijú.
§ 220c
(1) S akciou akciovej spoloènosti s premenlivým základným imaním je spojené právo na odkúpenie na
úèet spoloènosti za podmienok pod¾a osobitného predpisu. Akcia odkúpením alebo iným nadobudnutím na
úèet akciovej spoloènosti s premenlivým základným
imaním zaniká. Vydanie iných druhov akcií sa zakazuje.
(2) Akcie akciovej spoloènosti s premenlivým základ-
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ným imaním nad rámec zapisovaného základného imania mono vyda len na základe verejnej výzvy na ich
upisovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3) Akciu vydáva akciová spoloènos s premenlivým
základným imaním za cenu urèenú pod¾a osobitného
predpisu. Na vydávanie a odkupovanie akcií sa pouijú
ustanovenia osobitného predpisu primerane.
(4) Akciová spoloènos s premenlivým základným
imaním nesmie vydáva iné cenné papiere ako akcie.
§ 220d
(1) Na akciovú spoloènos s premenlivým základným
imaním sa ustanovenia § 202 a 210 pouijú len na zvýenie zapisovaného základného imania a na zvýenie
maximálneho základného imania.
(2) Maximálne základné imanie sa urèí v stanovách
uvedením najvyieho poètu akcií, ktoré môe spoloènos vyda.
(3) Zvýenie základného imania v rozmedzí zapisovaného základného imania a maximálneho základného
imania sa vykonáva na základe iadosti investora o vydanie akcie a je úèinné splatením emisného kurzu vydávanej akcie vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu.
(4) Zvýi zapisované základné imanie mono, len ak
výka zapisovaného základného imania po tomto zvýení nepresiahne 10 % hodnoty základného imania ku
dòu rozhodnutia o zvýení zapisovaného základného
imania. Zvýenie zapisovaného základného imania
pod¾a prvej vety sa vykoná bez vydania nových akcií.
(5) Pri rozhodnutí o zvýení maximálneho základného imania sa ustanovenia § 204a a 205 sa nepouijú.
§ 220e
(1) Na akciovú spoloènos s premenlivým základným
imaním sa ustanovenie § 211 pouije len na zníenie
zapisovaného základného imania a na zníenie maximálneho základného imania.
(2) Zníenie základného imania v rozmedzí zapisovaného základného imania a maximálneho základného
imania sa vykonáva na základe iadosti investora o odkúpenie akcie a je úèinné plným vyplatením ceny akcie
vypoèítanej pod¾a osobitného predpisu.
(3) Pri zníení zapisovaného základného imania pod¾a odseku 1 sa ustanovenia § 213 a 215 sa nepouijú.
(4) Maximálne základné imanie nemono zníi pod
aktuálnu úroveò základného imania ku dòu rozhodnutia o zníení zapisovaného základného imania.
§ 220f
(1) Zmena právnej formy akciovej spoloènosti s premenlivým základným imaním sa nepripúa.
(2) Akciová spoloènos s premenlivým základným
imaním sa môe zlúèi alebo splynú len s fondom pod¾a osobitného predpisu.
(3) Akciová spoloènos s premenlivým základným
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imaním sa môe rozdeli, len ak rozdelením vzniknú
fondy pod¾a osobitného predpisu.

2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ
L 173, 12. 6. 2014)..

(4) Pri zlúèení, splynutí alebo rozdelení akciovej spoloènos s premenlivým základným imaním sa pouijú
§ 218a a 218b, ak osobitný predpis neustanovuje
inak.

3. V § 135a ods. 3 písmeno a) znie:
a) sú splnené podmienky pod¾a osobitného predpisu,110jb)
ak ide o informácie týkajúce sa obchodovania s vyuitím dôverných informácii a manipulácie s trhom,.

§ 220g
Obchodná spoloènos alebo drustvo nemôe svoju
právnu formu zmeni na akciovú spoloènos s premenlivým základným imaním..
2. Za § 768n sa vkladá § 768o, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 768o
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 18. marca 2016
Obchodná spoloènos alebo drustvo so sídlom na
území Slovenskej republiky, ktorí boli k 17. marcu
2016 subjektom kolektívneho investovania pod¾a osobitného predpisu, sú oprávnení do 31. decembra 2016
rozhodnú o zmene právnej formy na akciovú spoloènos s premenlivým základným imaním..
Èl. III
Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona
è. 291/2002 Z. z., zákona è. 510/2002 Z. z., zákona
è. 162/2003 Z. z., zákona è. 594/2003 Z. z., zákona
è. 43/2004 Z. z., zákona è. 635/2004 Z. z., zákona
è. 747/2004 Z. z., zákona è. 7/2005 Z. z., zákona
è. 266/2005 Z. z., zákona è. 336/2005 Z. z., zákona
è. 213/2006 Z. z., zákona è. 644/2006 Z. z., zákona
è. 209/2007 Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., zákona
è. 70/2008 Z. z., zákona è. 552/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 186/2009 Z. z., zákona
è. 276/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 492/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 505/2010 Z. z., zákona è. 46/2011 Z. z., zákona
è. 130/2011 Z. z., zákona è. 394/2011 Z. z., zákona
è. 520/2011 Z. z., zákona è. 440/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 206/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 213/2014 Z. z., zákona
è. 371/2014 Z. z., zákona è. 39/2015 Z. z., zákona
è. 117/2015 Z. z., zákona è. 323/2015 Z. z., zákona
è. 253/2015 Z. z. a zákona è. 359/2015 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. § 131a a 132n sa vypúajú.
Poznámky po èiarou k odkazom 107,107a, 107b
a 107c sa vypúajú.
2. V § 135a ods. 1 sa nad slovo trhom umiestòuje
odkaz 110ja.
Poznámka pod èiarou k odkazu 110ja znie:

110ja) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneuívaní trhu (nariadenie o zneuívaní trhu) a o zruení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie

Poznámka pod èiarou k odkazu 110jb znie:

110jb) Èl. 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) è. 596/2014..

4. V § 144 odsek 3 znie:
(3) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky
v èinnosti osôb, na ktoré sa vzahujú povinnosti a zákazy pod¾a osobitného predpisu110ja) spoèívajúce v poruení ustanovení osobitného predpisu,110m) môe Národná
banka Slovenska uloi sankcie v rozsahu a za podmienok pod¾a osobitného predpisu.110n).
Poznámky pod èiarou k odkazom 110m a 110n znejú:

110m) Èl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 596/2014.
110n
) Èl. 30 ods. 2 a èl. 31 nariadenia (EÚ) è. 596/2014..

5. V § 144 ods. 12 sa vypúa posledná veta.
Èl. IV
Zákon è. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 432/2004 Z. z., zákona è. 562/2004 Z. z., zákona
è. 24/2007 Z. z., zákona è. 657/2007 Z. z., zákona
è. 659/2007 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 160/2009 Z. z., zákona è. 487/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 9/2013 Z. z., zákona è. 357/2013 Z. z., zákona
è. 204/2014 Z. z., zákona è. 87/2015 Z. z. a zákona
è. 272/2015 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 2 ods. 2 písm. d) sa za slová menovitá hodnota
akcií vkladá bodkoèiarka a slová pri akciovej spoloènosti s premenlivým základným imaním sa uvedie, e
akcie sú bez menovitej hodnoty.
Èl. V
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 185/2009 Z. z., zákona
è. 504/2009 Z. z., zákona è. 563/2009 Z. z., zákona
è. 374/2010 Z. z., zákona è. 548/2010 Z. z., zákona
è. 129/2011 Z. z., zákona è. 231/2011 Z. z., zákona
è. 250/2011 Z. z., zákona è. 331/2011 Z. z., zákona
è. 362/2011 Z. z., zákona è. 406/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 548/2011 Z. z., zákona
è. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 188/2012 Z. z., zákona è. 189/2012 Z. z.,
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ním,66a) sú príjmy tohto fondu vrátane príjmov podfondov, ktoré vytvára..

zákona è. 252/2012 Z. z., zákona è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012 Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z., zákona è. 135/2013 Z. z., zákona è. 318/2013 Z. z., zákona
è. 463/2013 Z. z., zákona è. 180/2014 Z. z., zákona
è. 183/2014 Z. z., zákona è. 333/2014 Z. z., zákona
è. 364/2014 Z. z., zákona è. 371/2014 Z. z., zákona
è. 25/2015 Z. z., zákona è. 61/2015 Z. z., zákona
è. 62/2015 Z. z., zákona è. 79/2015 Z. z., zákona
è. 140/2015 Z. z., zákona è. 176/2015 Z. z a zákona
è. 253/2015 Z. z. sa dopåòa takto:

66a) § 4 ods. 2 písm. b) a § 26d a 26e zákona è. 203/2011 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
§ 220b Obchodného zákonníka v znení zákona è. 361/2015
Z. z..

V § 12 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) investièným fondom s premenlivým základným ima-

Tento zákon nadobúda úèinnos 18. marca 2016
okrem èl. III, ktorý nadobúda úèinnos 1. júla 2016.

Poznámka pod èiarou k odkazu 66a znie:

Èl. VI

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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362
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 3/2010 Z. z.
o národnej infratruktúre pre priestorové informácie

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 3/2010 Z. z. o národnej infratruktúre pre
priestorové informácie sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 písmeno e) znie:
e) povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, súborov priestorových údajov a sluieb priestorových údajov,
sieových sluieb, zdie¾ania priestorových údajov,
monitorovania a zasielania správ,.
2. V § 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) register priestorových informácií,.
Doterajie písmeno g) sa oznaèuje ako písmeno h).
3. V § 2 písmeno i) znie:
i) národný geoportál je geoportál, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infratruktúry pre priestorové
informácie a z ktorého je zabezpeèený prístup na
ostatné tematické geoportály v národnej infratruktúre pre priestorové informácie,.
4. § 2 sa dopåòa písmenami m) a n), ktoré znejú:
m) register priestorových informácií je informaèný systém verejnej správy, ktorý zabezpeèuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a sluieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov,
n) národná vyh¾adávacia sluba je vyh¾adávacia sluba, ktorá sprístupòuje obsah registra priestorových
informácií pre informaèné systémy verejnej správy..
5. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová vyí územný celok a vkladajú slová vo vzahu k samosprávnej
pôsobnosti1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 4 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov..

6. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: a tátny podnik,.
7. § 3 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Povinná osoba môe zabezpeèi plnenie povinností pod¾a tohto zákona a osobitných predpisov4)
prostredníctvom vlastnej infratruktúry alebo prostredníctvom registra priestorových informácií..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) Nariadenie Komisie (ES) è. 1205/2008 z 3. decembra 2008,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady

2007/2/ES, pokia¾ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12.
2008).
Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokia¾
ide o monitorovanie a podávanie správ (2009/442/ES) (Ú. v.
EÚ L 148, 11. 6. 2009).
Nariadenie Komisie (ES) è. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokia¾ ide o sieové sluby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10.
2009) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) è. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokia¾ ide o prístup intitúcií a orgánov Spoloèenstva k súborom a slubám priestorových údajov èlenských
tátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30. 3.
2010).
Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1089/2010 z 23. novembra 2010,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokia¾ ide o interoperabilitu súborov a sluieb
priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom
znení..

8. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:
a) súlade súborov priestorových údajov a sluieb priestorových údajov s osobitnými predpismi,4).
9. V § 4 ods. 2 sa bodka nahrádza èiarkou a na konci
sa pripájajú tieto slová: boli úplné a mali dostatoènú
kvalitu na splnenie úèelu metaúdajov pod¾a § 2
písm. b)..
10. § 4 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Povinná osoba sprístupòuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a slubách priestorových
údajov registru priestorových informácií..
11. V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
c) sprístupnenie vetkých informácií vrátane údajov,
kódov a technických klasifikácií potrebných na zabezpeèenie interoperability a harmonizácie súborov
priestorových údajov pod¾a poiadaviek ustanovených osobitným predpisom5) ostatným povinným
osobám alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú vyuitie uvedených informácií na tento úèel,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Nariadenie (EÚ) è. 1089/2010 v platnom znení..

12. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) sprístupnenie vetkých novozhromadených a vo výraznej miere retrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich sluieb priestorových údajov,
e) sprístupnenie ostatných súborov priestorových
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údajov a sluieb priestorových údajov, ktoré sa stále
pouívajú, do 21. októbra 2020..
13. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Pre súbory priestorových údajov a sluby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje
pod¾a § 4, je povinná osoba povinná zriadi a prevádzkova sieové sluby..
14. V § 6 odsek 4 znie:
(4) Kritériá vyh¾adávania pre vyh¾adávacie sluby
pod¾a odseku 2 písm. a) ustanovuje osobitný predpis.5a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Príloha II k nariadeniu (ES) è. 976/2009 v platnom znení..

15. V § 7 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
16. V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
(1) Národný geoportál je informaèný systém verejnej
správy, ktorého správcom5b) je ministerstvo..
Doterajie odseky 1 a 3 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5b znie:

5b

 ) Nariadenie (ES) è. 976/2009 v platnom znení..

17. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Register priestorových informácií
(1) Správcom5b) registra priestorových informácií je
ministerstvo.
(2) Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií zabezpeèuje
a) jednoznaènú identifikáciu súborov priestorových
údajov a sluieb priestorových údajov vrátane ich
metaúdajov pridelením jednoznaèného identifikátora,
b) prevádzku národnej vyh¾adávacej sluby,
c) jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových
údajov a sluieb priestorových údajov vrátane ich
metaúdajov pre národný geoportál.
(3) Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií spravuje podporné registre, ktoré sú
nevyhnutné pre zabezpeèenie poiadaviek na harmonizáciu a interoperabilitu priestorových údajov a sluieb
priestorových údajov a ich metaúdajov..
18. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Povinné osoby pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) prijmú opatrenia na zdie¾anie súborov priestorových údajov a sluieb priestorových údajov v súlade s osobitnými predpismi;5c) tieto opatrenia môu by prijaté vo
forme dohody o spoloènom vyuívaní súborov priestorových údajov a sluieb priestorových údajov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5c znie:

5c) Nariadenie (EÚ) è. 268/2010.
Oznámenie Komisie  Usmernenia o odporúèaných tandardných licenciách, súboroch údajov a o spoplatnení opakovaného pouitia dokumentov (Ú. v. EÚ C 240, 24. 7. 2014)..

19. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Opatrenie pod¾a odseku 1 vyluèuje akéko¾vek
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obmedzenia, ktoré by mohli vytvori praktické prekáky, ktoré sa vyskytnú v momente pouitia súborov
priestorových údajov a sluieb priestorových údajov
a pri zdie¾aní súborov priestorových údajov a sluieb
priestorových údajov..
Doterajie odseky 2 a 7sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
20. V § 9 ods. 5 a 6 sa slová odsekov 1 a 2 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 3.
21. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Dôvody obmedzenia prístupu pod¾a odseku 2 sa
vykladajú zuujúcim spôsobom, prièom sa v jednotlivých prípadoch zoh¾adní, èi poskytnutie prístupu slúi
verejnému záujmu. Ministerstvo posúdi v konkrétnom
prípade verejný záujem, ktorému slúi sprístupnenie,
v porovnaní so záujmom, ktorému slúi obmedzenie
alebo podmienenie prístupu..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
22. V § 11 ods. 5 sa za slová pod¾a § 3 ods. 1 písm. a)
a b) vkladajú slová a ostatným orgánom verejnej správy.
23. V § 11 ods. 6 sa slová § 9 ods. 2 nahrádzajú slovami § 9 ods. 3.
24. V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
prostredníctvom registra priestorových informácií.
25. V § 12 odsek 6 znie:
(6) Ministerstvo zabezpeèuje zriadenie a dostupnos
národného geoportálu. Ministerstvo môe prevádzkou
národného geoportálu poveri právnickú osobu vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti. Národný geoportál je
súèasou infratruktúry pre priestorové informácie
a národným prístupovým bodom pre geoportál INSPIRE prevádzkovaný Komisiou. Ministerstvo zabezpeèuje
prepojenie národného geoportálu s registrom priestorových informácií a Ústredným portálom verejnej správy..
26. § 12 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Ministerstvo zabezpeèuje zriadenie a dostupnos
registra priestorových informácií. Ministerstvo môe
prevádzkou registra priestorových informácií poveri
právnickú osobu vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti.
(8) Ministerstvo zabezpeèuje, aby povinné osoby boli
technicky schopné prepoji svoje súbory priestorových
údajov a sluby priestorových údajov so sieovými slubami pod¾a § 6 ods. 1. Táto sluba sa na poiadanie
sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory priestorových údajov a sluby priestorových údajov sú v súlade s osobitnými predpismi a so veobecne záväzným
právnym predpisom ustanovujúcimi povinnosti, najmä èo sa týka metaúdajov, sieových sluieb a interoperability..
27. V § 13 ods. 1 písm. b) treom bode sa slovo súlad nahrádza slovami sprístupnenie vetkých informácií vrátane.
28. V § 13 ods. 1 sa písmeno b) dopåòa tvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
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4. sprístupnenie vetkých novozhromadených a vo
výraznej miere retrukturalizovaných súborov
priestorových údajov a zodpovedajúcich sluieb
priestorových údajov,
5. sprístupnenie ostatných súborov priestorových
údajov a sluieb priestorových údajov, ktoré sa
stále pouívajú, do 21. októbra 2020,.
29. V § 14 sa odsek 2 dopåòa písmenami g) a j), ktoré
znejú:
g) podrobnosti o metaúdajoch na zabezpeèenie interoperability a monitorovania pre Komisiu,
h) podrobnosti o národnej vyh¾adávacej slube,
i) podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,
j) podrobnosti k opatreniam na zdie¾anie súborov priestorových údajov a sluieb priestorových údajov..
30. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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§ 15a
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. mája 2016
Metaúdaje o súboroch priestorových údajov a slubách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do
30. apríla 2016, je povinná osoba povinná sprístupni
registru priestorových informácií do iestich mesiacov
od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky. Obec je povinná sprístupni metaúdaje o súboroch priestorových údajov a slubách priestorových
údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, registru priestorových informácií do dvoch rokov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky..
31. V prílohe è. 2 bode 1 sa na konci pripája táto
veta: Patria sem nadmorské výky pevniny, batymetria a pobrená èiara..
Èl. II
Tento zákona nadobúda úèinnos 1. mája 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlaèovej chyby

v zákone è. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V èl. I § 189 zruovacích ustanoveniach prvom bode má by namiesto zákona è. 189/2015 Z. z. správne uvedené
zákona è. 343/2015 Z. z..
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Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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