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Vážení klienti,
Prinášame Vám ďalšie, v poradí predposledné tohtoročné vydanie Informačného spravodaja.
Veríme, že Vás nasledovný prehľad legislatívnych noviniek správne naladí na nadchádzajúce
chladné dni.

Viete že ...
Viete, ktoré právne predpisy Vám poskytujú účinnú právnu ochranu proti nevyžiadanej elektronickej
pošte, tzv. spamu? Je to predovšetkým zákon o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z., zákon
o reklame č. 147/2001 Z.z. a zákon o elektronickom obchode č. 22/2004 Z.z.. V zmysle ust. § 4 ods. 6
zákona o elektronickom obchode poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej
komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal. Dohľad nad
dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Zákon o reklame výslovne zakazuje
šírenie reklamy automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez
predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy. Reklama sa nesmie šíriť adresne,
ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta. Definíciu elektronickej pošty, podrobnejšie podmienky
súhlasu dotknutej osoby ako aj podrobnejší popis dovolených prípadov nevyžiadaného kontaktu so
spotrebiteľom podrobnejšie upravuje Zákon o elektronických komunikáciách.
Upozorňujeme našich klientov ...
Upozorňujeme vážených klientov na povinnosť vykonať premenu menovitej hodnoty základného
kapitálu obchodnej spoločnosti do konca tohto roka 2009. Túto povinnosť podnikateľom stanovuje
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 246/2008 o pravidlách a postupoch pri premene menovitej
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hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá. Do
31.12.2009 je stále možné návrh podať bezplatne.
V prípade podania návrhu na premenu menovitej hodnoty základného kapitálu po 01.01.2010 bude
tento návrh spoplatnený.

Novela zákona o dani z príjmov I. časť
Dňa 22.10.2009 bol prijatý návrh novely zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

u zamestnanca sa zdaní podľa § 43 ods. 3 písm.
m) tejto novely zákona zrážkovou daňou
a zároveň podľa § 43 ods. 6 tohto zákona bude
takto vybraná daň považovaná za vysporiadanú.

Novelizovaný
zákon
spresňuje
podmienky
zdaňovania
v prípadoch
využitia
tzv.
zamestnaneckej
opcie
zamestnancom.
Zamestnanecká
opcia
predstavuje
právo
zamestnanca na nákup zamestnaneckej akcie.
V súčasnosti k zdaniteľnému príjmu zamestnanca
prichádza v prvý deň možnosti realizácie takejto
opcie, t.j. v prvý deň, kedy je možné vymeniť
zamestnaneckú opciu za zamestnaneckú akciu
(vesting) bez ohľadu na to, či v skutočnosti
zamestnanec opciu v tento deň realizoval alebo
jej realizácia nastane v neskoršom období
(výmena opcie za zamestnaneckú akciu).
Dotknuté ustanovenie zákona je
upravené tak, aby
zdanenie
príjmu u zamestnanca nastalo až
v deň
skutočnej
výmeny
zamestnaneckej opcie za akciu.

V § 8 ods. 2 sa upravuje spôsob výpočtu základu
dane
u fyzickej
osoby
–
vkladateľa
pri
nepeňažnom vklade do základného imania
obchodnej spoločnosti alebo družstva, pričom
výnimku tvorí majetok, pri ktorom príjmy z jeho
predaja by boli oslobodené od dane podľa § 9
ods. 1 písm. a) až e) a j). Do základu dane sa
zahŕňa rozdiel vzniknutý z ocenenia nepeňažného
vkladu a jeho uznaného ocenenia na účely vkladu
jednorazovo alebo postupne, najdlhšie počas
siedmich bezprostredne po sebe
nasledujúcich
zdaňovacích
období, najmenej vo výške 1/7
počnúc
tým
zdaňovacím
obdobím,
v ktorom
bol
nepeňažný
vklad
splatený,
pričom pri tejto úprave je
vkladateľ
povinný
dodržať
podmienky, že
počas
tohto
obdobia nemôže odpredať alebo
vyradiť
cenné
papiere
a obchodné podiely spojené
s vkladom
a
prijímateľ
nepeňažného vkladu nemôže
odpredať alebo vyradiť viac ako 50
% reálnej hodnoty hmotného majetku
a nehmotného
majetku
nadobudnutého
nepeňažným vkladom. Pri porušení podmienky
predaja cenných papierov a obchodného podielu
spojeného s nepeňažným vkladom je vkladateľ
povinný celú zostávajúcu časť oceňovacieho
rozdielu jednorazovo zahrnúť do základu dane
v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo
k nedodržaniu tejto podmienky. Ak sa vkladateľ
nepeňažného vkladu rozhodne oceňovací rozdiel
do základu dane zahrnúť jednorazovo, je povinný
oznámiť prijímateľovi nepeňažného vkladu túto
skutočnosť podľa § 17b ods. 2 a prijímateľ môže
pokračovať
v odpisovaní
majetku
z reálnej
hodnoty ako v ďalších rokoch odpisovania. Ak
prijímateľ nepeňažného vkladu odpredá alebo
inak vyradí viac ako 50 % reálnej hodnoty

Z dôvodu
právnej
istoty
sa
spresňuje ustanovenie § 5 ods. 7
písm. e) zákona tak, aby bolo zrejmé,
že oslobodené od dane sú pre
zamestnanca aj sumy poistného
a príspevkov
na
zahraničné
poistenie, ktoré je povinný platiť
zamestnávateľ za zamestnanca.
Pôvodné znenie § 5 ods. 7 písm j) sa
vypúšťa. Podľa nového znenia písmena j) sa
oslobodzuje od dane náhrada za stratu na
zárobku
vyplatená
zamestnancovi
podľa
osobitného
predpisu,
ktorá
sa
vypočíta
z priemerného mesačného čistého zárobku tohto
zamestnanca. Ide o tzv. svedočné vyplácané
podľa § 72 ods. 2 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005
Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku
pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a
vojenské súdy v znení neskorších predpisov. Ak
sa ale náhrada na zárobku vypočíta a vyplatí z
priemerného
mesačného
hrubého
zárobku
zamestnanca,
potom
takáto
náhrada
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hmotného
majetku
a nehmotného
majetku
nadobudnutého nepeňažným vkladom, je povinný
túto skutočnosť oznámiť vkladateľovi tohto vkladu
podľa § 17b ods. 7 a tento je povinný zostávajúcu
časť oceňovacieho rozdielu zahrnúť do základu
dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo
k tejto skutočnosti.
Najmä vo vzťahu k nerezidentom, ktorí sú
právnickými osobami a ktorí nevedú na území SR
účtovníctvo podľa účtovných predpisov platných
na našom území a tiež vo vzťahu k tým druhom
príjmov, ktoré nie sú súčasťou základu dane
stálej prevádzkarne, z ktorých sa daň nevyberá
zrážkou podľa § 43 alebo z ktorých vybraním
dane zrážkou nie je splnená daňová povinnosť, sa
v § 17 ods. 1 písm. d) vymedzuje
zistenie
základu dane takéhoto daňovníka na území SR.
Podľa odseku 10 § 17 zákona sa rozdiel zo
vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov
pri zlúčení alebo splynutí obchodných spoločností
alebo družstiev účtovaný na účet nerozdelený
zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
zahrnie do základu dane právneho nástupcu
daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom
období, ktoré nasleduje po rozhodnom dni. Podľa
odseku 11 toho istého paragrafu sa pri predaji
a kúpe podniku alebo jeho časti, pri nepeňažnom

vklade, pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
obchodných spoločností alebo družstiev uplatňuje
postup podľa § 17a až § 17e v závislosti od
použitého ocenenia majetku.
Upravuje sa výpočet základu dane v prípade
predaja podniku, vkladu nepeňažného vkladu do
obchodnej spoločnosti
a v prípade zlúčenia,
splynutia
alebo
rozdelenia
obchodných
spoločností. O zmluvné pokuty, poplatky a úroky
z omeškania
zaúčtované
daňovníkom
predávajúcim podnik, vkladateľom nepeňažného
vkladu a daňovníkom zrušeným bez likvidácie, sa
základ dane neupravuje v čase predaja podniku
alebo jeho časti, vkladu nepeňažného vkladu
alebo pri zlúčení, splynutí, rozdelení obchodných
spoločností alebo družstiev. Tieto sa zahrnujú do
základu dane u daňovníka kupujúceho podnik
alebo jeho časť, prijímateľa nepeňažného vkladu
alebo právneho nástupcu daňovníka zrušeného
bez likvidácie po prijatí úhrady alebo po ich
zaplatení. Rovnako sa postupuje v prípade
nájomného, odplát a provízií uhrádzaných fyzickej
osobe.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010
okrem § 50 ods. 1 písm. b) zákona, ktorý
nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Novela občianskeho súdneho poriadku
Dňa 28.10.2009 bola prijatá novela zákona č.
99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov.
Novela
zjednocuje
poskytovanie
bezplatnej
právnej pomoci zo súčasného dualistického
režimu na strane jednej podľa predpisov o
bezplatnej právnej pomoci a na strane druhej
podľa Občianskeho súdneho poriadku pod
jednotný režim zákona č. 327/2005 Z. z. o
poskytovaní
právnej
pomoci
osobám
v
materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č.
586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní
(živnostenský
zákon)
v
znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č.
327/2005 Z. z.“).

Iba súd môže takejto osobe odňať právo na
poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. Sudca
bude mať individuálnu možnosť posúdiť pomery
účastníka nielen vo vzťahu k jeho finančnému
príjmu.
Doterajšia
prax
potvrdzuje,
že
dochádza
k necitlivému nepriznaniu bezplatnej právnej
pomoci v praxi, ak žiadateľ pre pár eur už nespĺňa

Bez ďalšieho sa za oprávnenú osobu bude
považovať osoba, ktorej súd podľa Občianskeho
súdneho poriadku (§ 30) priznal bezplatné právne
zastupovanie. V takom prípade centrum už
nepreskúmava, či takáto osoba spĺňa podmienky
a kritéria podľa zákona č. 327/2005 Z. z. a
rovnako ani neodníma jej súdom priznaný status.
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kritéria materiálnej núdze. Náležitou správnou
úvahou centra môže byť priznaná právna pomoc
aj v takýchto prípadoch.
Osobitnou kapitolou je v praxi priznávanie
cestovných náhrad. Napríklad v spore o pár eur
„vyskočí“ náhrada cestovných výdavkov právneho
zástupcu
cestujúceho
„na
opačný
koniec
republiky“
osobným
motorovým
vozidlom
napríklad na tri pojednávania aj na cca 20.000 Sk
(náhrada
pohonných
hmôt
a náhrada
za
amortizáciu). A to je len náhrada cestovného.
Osobitne takéto vysoké výdavky rezonujú pri
sporoch s nižšou hodnotou sporu o pár sto korún.
Zámerom
predkladateľa
nebolo
zaviesť
komplexnú paušálnu náhradu trov konania,
pretože tá by síce zjednodušila prácu súdom, ale
mohla by byť na druhej strane necitlivá, napríklad

pri nízkom počte úkonov právnej pomoci. Cieľom
je „vychytať“ mechanizmy, ktoré umožňujú
náhradu neprimeraných výdavkov účastníka
konania za jeho zastupovanie advokátom, keď
napríklad zjavne favorizuje hodnota právnej veci
nad jej právnou zložitosťou.
Vo veciach domáceho násilia sa predlžuje obeti
lehota na podanie návrhu na nariadenie
predbežného
opatrenia
počas
víkendov
a sviatkov. Najmä cez víkendy je pre obeť ťažšie
zorientovať sa, získať prípadne právnu pomoc
a podať návrh na súd. Podrobnosti o tejto ďalšej
významnej
rozsiahlej
novele
občianskeho
súdneho poriadku Vám prinesieme v ďalšom
vydaní Informačného spravodaja.

Novela zákona o ochranných známkach
Dňa 28.10.2009 bol prijatý úplne nový zákon,
ktorým sa upravuje režim ochrany duševného
vlastníctva v oblasti ochranných známok. Zákon
bol predložený Úradom priemyselného vlastníctva
Slovenskej
republiky
na
základe
Plánu
legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009.
Napriek tomu, že v súčasnosti platný zákon č.
55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 55/1997
Z. z.“) upravuje úroveň právnych vzťahov
súvisiacich s ochrannými známkami porovnateľne
s ostatnými
krajinami
Európskej
únie
a
týmto zákonom v znení noviel, ktoré boli prijaté
v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do
Európskej únie, boli transponované príslušné
normy Európskeho spoločenstva a Európskej
únie, predkladateľ považoval za potrebné prijať
nový zákon, ktorý bude precíznejším spôsobom
transponovať ustanovenia smerníc týkajúce sa
ochranných známok, pričom bude zohľadňovať
rozsudky Súdneho dvora ES týkajúce sa
prejudiciálnych konaní začatých z dôvodu potreby
výkladu jednotlivých článkov uvedených smerníc,

ako aj rozsudky Súdu prvého stupňa ES týkajúce
sa
preskúmania
rozhodnutí
Úradu
pre
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky
a vzory) vydaných v súlade s Nariadením Rady
(ES)
č.
207/2009
o ochrannej
známke
Spoločenstva. V súvislosti s uvedeným, vzhľadom
na rozsah navrhovaných zmien a úprav,
predkladateľ zvolil z hľadiska legislatívno–
technického formu rekodifikácie súčasnej právnej
úpravy formou prijatia úplne novej právnej
úpravy.
Prijatím a nadobudnutím účinnosti návrhu zákona
o ochranných známkach bol zrušený zákon č.
55/1997 Z. z. a zároveň aj vykonávacia vyhláška
k nemu. Návrh zákona tak splnomocňuje Úrad
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
na vydanie vykonávacej vyhlášky, pričom
nadobudnutie účinnosti tejto vyhlášky nastáva
súčasne
s nadobudnutím
účinnosti
zákona.
Novoprijatá právna úprava nadobúda účinnosť od
1.1.2010. Podrobnosti ohľadom tejto novej
právnej úpravy Vám prinesieme v nasledujúcom
čísle nášho Informačného spravodaja.

Pripravuje sa v Národnej rade Slovenskej republiky

Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností
Návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich
sa strategických spoločností má reagovať na
súčasnú
nepriaznivú
hospodársku
situáciu
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neschopnosť jednotlivých obchodných spoločností
vedie k situácii, že aj obchodné spoločnosti, ktoré
dodávajú výrobky alebo poskytujú služby
významné z celospoločenského hľadiska, nebudú
môcť plniť svoje záväzky, čo sa môže prejaviť aj
na nedostatočnom plnení mnohých funkcií štátu.
Vláda pri príprave návrhu zákona vychádza
z princípov ustanovenia čl. 55 Ústavy SR,
v zmysle
ktorého
hospodárstvo
Slovenskej
republiky sa zakladá na princípoch sociálne
a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.

predkladateľov štát – Slovenská republika, ktorá
na seba zároveň preberá záväzok ďalšej
prevádzky obchodnej spoločnosti.

Podľa vládneho návrhu zákona súčasný právny
stav je riešený zákonom č. 7/2005 Z. z.
o konkurze
a reštrukturalizácii
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Tento zákon ustanovuje riešenie
uvedených situácií, ale spôsobom, ktorý podľa
predkladateľov
často
nevedie
k sanácii
obchodných spoločností, umožňuje rozpredaj ich
majetku po častiach a neumožňuje plnenie
záväzkov, ktoré súčasne maria aj ústavné funkcie
štátu.

2) ustanovenie
povinnosti
vlastníka
alebo
správcu
takejto
obchodnej
spoločnosti,
o ktorej vláda rozhodne, že má pre štát
strategický význam, pokračovať v prevádzke
obchodnej spoločnosti.

Účelom návrhu zákona je dosiahnutie takého
stavu, aby obchodné spoločnosti, ktoré sú
ponúkané v dôsledku ich zlej hospodárskej
situácie na predaj, patrili vlastníkom, ktorí budú
podľa predkladateľov vedieť zabezpečiť trvalú
prevádzku obchodnej spoločnosti ako celku.
Jedným z takýchto vlastníkov môže byť podľa

V predkladanom
návrhu
sú
obsiahnuté
nasledovné opatrenia navrhované zákonodarcom,
a to
1) predkupné právo štátu na kúpu takejto
významnej obchodnej spoločnosti, ak vláda
o nej rozhodne, že má pre Slovenskú
republiku strategický význam.

Pre postup podľa tohto zákona nie je rozhodujúce,
či sa obchodná spoločnosť nachádza v situácii,
keď ešte nezačalo konanie o konkurze alebo
o reštrukturalizácii alebo keď už bolo konkurzné
konanie začaté. To znamená, že ustanovenia
tohto zákona nebudú podľa zákonodarcu v kolízii
so zákonom č. 7/2005 Z. z., nebudú mať žiaden
vplyv na aplikáciu podľa tohto zákona, ani
nebude zákon brániť postupu podľa zákona
o konkurze a reštrukturalizácii. O podrobnostiach
k obsahu tohto návrhu zákona ako aj o jeho
prijatí v Národnej rade Vás budeme informovať
v ďalšom vydaní Informačného spravodaja.

Návrh zákona o informačných systémoch
Návrh novely zákona o informačných systémoch
verejnej správy nadväzuje na obsah Národnej
koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá
považuje zefektívnenie verejnej správy a jej
sprístupnenie
verejnosti
prostredníctvom
moderných technológií a metód za jednu
z rozhodujúcich súčastí
štátnej informačnej
politiky. V tomto kontexte a pri súčasnom rozvoji
informačno-komunikačných
technológií
je
nevyhnutné skvalitňovať aj informačné systémy
verejnej správy v súčinnosti s hlavnými smermi
rozvoja verejnej správy, ktoré sledujú rast jej
účinnosti a efektívnosti.
Napriek pozitívnym dôsledkom súčasného zákona,
napr. v oblasti legislatívy (zákon na ochranu
osobných údajov v informačných systémoch),
v oblasti
vytvárania
integračných
nástrojov
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(vytvorenie štandardov pre informačné systémy
verejnej správy, bezpečnostných štandardov,
metodických pokynov pri plánovaní, vývoji a
riadení projektov informačných systémov), má
zákon niektoré problematické miesta. Vážnym
nedostatkom je nevykonateľnosť niektorých
ustanovení zákona, nedostatočne vymedzené
kompetencie povinných osôb ako aj nejasnosti
v používaných pojmoch a nedostatky existujúcej
úpravy správneho konania vo vzťahu k povinným
osobám.
Pri príprave návrhu novely zákona sa vzali do
úvahy tieto východiská:
-

jednotlivé informačné systémy obsahujú
údaje a informácie, ktoré sú potrebné pre iné
informačné systémy, resp. na zabezpečenie
správnych činností príslušných orgánov,
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-

rozvoj
informačných
a
komunikačných
technológií
a
ich
implementácia
do
informačných systémov verejnej správy
umožňuje prístup k potrebným údajom a
informáciám elektronickými prostriedkami na
diaľku a v reálnom čase a poskytuje nové
možnosti
pri
prenose,
spracovaní
a
uchovávaní údajov, najmä v súvislosti s ich
ochranou, bezpečnosťou, autenticitou a
integritou.

správnej agendy sa priamo úmerne prejavia
zvýšením penetrácie elektronických platieb.
Predmetom úpravy zákona je predovšetkým
upresnenie práv a povinností povinných osôb
spojených nielen so zabezpečovaním prevádzky
informačných systémov verejnej správy,
ale
spojených
aj
s ich
vytváraním,
rozvojom

Najdôležitejšie
zmeny
v návrhu
zákona
v porovnaní so súčasným zákonom sa týkajú
rozšírenia a úpravy pojmového aparátu zákona,
povinností
správcu
a prevádzkovateľov
informačných
systémov
verejne
správy,
zavádzania
ďalších
nástrojov,
ktorými
sa
zabezpečí najmä integrovateľnosť a bezpečnosť
informačných
systémov
verejnej
správy,
podrobnejšie sa tiež definuje koncepcia rozvoja
informačného
systému
verejnej
správy,
detailnejšie sa upravujú niektoré aspekty
správneho konania a definuje sa integrované
obslužné miesto pre komunikáciu s verejnou
správou.
Návrh novely zákona upravuje vymedzenie
povinných osôb (povinné subjekty) a ich
kompetencií v oblasti informačných systémov.
Vychádza sa zo zásad, že:
-

orgány verejnej správy vykonávajú značnú
časť
administratívnych
činností,
ktorá
obsahuje prácu s údajmi a informáciami,

-

jednotlivé informačné systémy verejnej
správy predstavujú zdroje služieb, ktoré by
mali
byť
prostredníctvom
spoločnej
komunikačnej infraštruktúry a referenčného
rozhrania poskytované verejnosti v súlade
s platnou legislatívou, preto chod verejnej
správy je významne určený právnym
rámcom,
(pre
orgány
štátnej
správy
výlučne),
ktorý
vymedzuje
nakladanie
s informáciami.

-

primárnu
zodpovednosť
za
príslušný
informačný systém by mal mať jeho správca.
Správcovstva sa ex lege nemôže vzdať.

Navrhovaný
zákon
vychádza
z predpokladu
zníženia finančnej náročnosti pri elektronickom
vybavovaní žiadostí a platbe prostredníctvom
platobného portálu Ústredného portálu verejnej
správy za správne úkony spoplatňované podľa
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení
neskorších
predpisov.
Dopady
poplatkových úľav na podporu elektronizácie
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a využívaním.
Dopĺňa sa tiež v § 3 zoznam povinných osôb,
ktoré vzhľadom na svoju vecnú pôsobnosť do
zoznamu patria a v súčasnom znení zákona č.
275/2006 Z. z. nie sú zaradené. Niektoré nové
inštitúcie spadajúce pod zákon vznikli až po prijatí
zákona a bolo takisto potrebné na tento fakt
zareagovať. Zároveň sa mení systematika
zoradenia povinných osôb a rozčleňuje sa ich
druhové
členenie na nové skupiny, lepšie
vyhovujúce potrebám sémantiky IT architektúry.
Ďalej sa nanovo definujú práva a povinnosti
povinných osôb a správcu informačných systémov
verejnej správy, vychádzajúc
pri tom z
pripravovanej štruktúry jednotného technologicky
štandardizovaného systému elektronickej verejnej
správy Slovenskej republiky, reflektujúc pritom
i na Národnú koncepciu informatizácie verejnej
správy a potrebu koncepčného prístupu k tvorbe
a prevádzkovaniu
informačných
systémov
verejnej správy. Zároveň dochádza k presunu
niektorých povinností zo všeobecného okruhu
povinných osôb na správcov, najmä v oblasti
predkladania koncepcií rozvoja informačných
systémov, čím sa výrazne zníži okruh primárne
zodpovedných
osôb,
výrazne
sa
zníži
administratívna záťaž pri reportingu povinných
osôb voči ministerstvu a sprehľadní sa aj ich
štruktúra.
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Vypracovať
a aktualizovať
koncepciu
majú
správcovia v súčinnosti s vecne
príslušnými
právnickými osobami v ich v zriaďovateľskej
alebo zakladateľskej pôsobnosti a tieto im musia
ako svojim zriaďovateľom alebo zakladateľom
poskytovať súčinnosť. Povinné osoby nahlasujú
ministerstvu financií zmeny úsekov správy a im
prislúchajúcich
agend
základného
číselníka
úsekov a agend verejnej správy. Správcom
číselníka je ministerstvo financií. Základné
číselníky zahŕňajú dôležitý zdroj údajov potrebný
pri výkone správy. Budú záväzným zdroj údajov,
ktoré by mali byť dostupné pri poskytovaní eslužieb verejnej správy. Číselníky predstavujú
vzostupne alebo zostupne usporiadaný rad
číselných znakov, písmen a ich kombinácií. Tieto
znaky sú priradené k určitému verbálnemu popisu
javu alebo procesu nejakou základnou spoločnou
charakteristikou. Vo väčšine prípadov neexistuje
medzi jednotlivými prvkami číselníka nadradenosť
či podradenosť.
Ministerstvo a Úrad vlády Slovenskej republiky
takisto vypracujú model štatistického zisťovania
údajov
o informačných
systémoch
verejnej
správy.
Povinné osoby ako nositelia informácie, ktorú
občan potrebuje doložiť ku konaniu pred orgánom
verejnej správy alebo orgánom verejnej moci,
uvedenú informáciu zabezpečia z vlastného alebo
iného informačného systému verejnej správy, ak
to technické podmienky interoperability dovoľujú
a orgán takouto informáciou disponuje.
Povinnosť
predkladať
koncepcie
rozvoja
informačných systémov sa už nebude vzťahovať
na
právnické
osoby
v zriaďovateľskej
a zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb
a hlavne už nie na celú samosprávu, ale iba na
vyššie územné celky, čím sa výrazne zníži
zaťaženie týchto povinných osôb a táto povinnosť
sa tak bude vzťahovať iba na tie subjekty, ktoré
reálne
zabezpečujú
komplexnú
agendu
elektronickej verejnej správy pre územne
a organizačne väčšie celky a nie na (malé) obce
ani na mestá či mestské časti.
Povinnosť
vypracúvať a aktualizovať koncepciu však majú
naďalej a ministerstvo si ju môže vyžiadať napr.
za účelom aktualizácie Národnej koncepcie resp.
pri príprave iných strategických materiálov a pri
kontrole funkcionality ich informačných systémov.
Právo predkladať koncepcie však obciam ostáva
a napr. predloženie koncepcie je nevyhnutným
predpokladom pre podanie žiadosti o čerpanie
prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
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Rozhodnutie
o schválení
koncepcie
rozhodnutím v správnom konaní.

nie

je

Nový paragraf § 3a ustanovuje koncepciu rozvoja
informačných systémov verejnej správy ako
základný stavebný prvok tvorby a rozvoja týchto
informačných
systémov
a dopĺňa
tak
predchádzajúce vágne ustanovenie v pôvodnom §
3. Náležitosti koncepcie ustanovuje ministerstvo.
Koncepcie sú naviazané na Národnú koncepciu
rozvoja informatizácie verejnej správy, ktorú
schvaľuje vláda svojim uznesením a ktorá nemá
pevne stanovenú dobu platnosti, čo umožňuje
bezprostredne reagovať na aktuálne trendy
vývoja informatizácie vo svete. Koncepcie sa
neschvaľujú v správnom konaní, nakoľko sa
nerozhoduje o právach a právom chránených
záujmoch.
Proti
rozhodnutiu
o schválení
koncepcie nie je prípustný opravný prostriedok.
Spresňujú
sa
povinnosti
a kompetencie
ministerstva vzhľadom na novo definované pojmy
v zákone.
Výkonom
niektorých
technických
činností súvisiacich s realizáciou kontrolných
právomocí
môže
ministerstvo
poveriť
inú
právnickú osobu podľa osobitných predpisov
(napr. Správu finančnej kontroly a pod.). Po
dohode
s ministerstvom
môžu
štandardy
informačných systémov verejnej správy vydávať
aj povinné osoby, ktoré vydávajú štandardy na
základe osobitných predpisov, napr. zdravotnícke
štandardy, štandardy pre elektronický podpis,
štandardy pre geografický informačný systém.
Ministerstvo
riadi
a koordinuje
informačnú
bezpečnosť informačných systémov verejnej
správy s výnimkou systémov kybernetického
priestoru, ak tak ustanoví osobitný predpis,
ktorým by mal byť návrh zákona o kybernetickom
priestore v gescii Národného bezpečnostného
úradu.
Dopĺňa sa nová funkcia podania cez elektronickú
podateľňu ústredného portálu ako centrálneho
komunikačného bodu verejnosti s verejnou
správou ako ekvivalent podania prostredníctvom
elektronickej podateľne jednotlivých úradov, čím
sa napĺňa jedna z nosných úloh ústredného
portálu ako kľúčového prvku eGovernmentu. Úrad
vlády SR sa definuje ako správca Govnetu.
V oblasti
informačných
systémov
sa
pri
štandardoch
upresňuje
ich
vecný
rozsah
vzhľadom na novo zavádzané a spresnené
definície a vypúšťajú sa duplicitné ustanovenia.
Pôsobnosť štandardov sa rozširuje aj na spoločné
moduly. Odpisy a výstupy sa vydávajú na
požiadanie všetkých oprávnených osôb, ktoré
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majú právny nárok spojený s požadovaným
úkonom, ako je to i v súčasnosti podľa
príslušných predpisov. Pokiaľ sa nevyžaduje
preukazovanie
právneho
nároku
v zmysle
osobitných predpisov, jeho preukazovanie sa ani
podľa tohto zákona nevyžaduje.
Integrované obslužné miesto vykonáva činnosti
osvedčujúcej osoby. Povinnosť osvedčujúcej
osoby na vydávanie výstupov je viazaná na
technické možnosti pre takúto činnosť, pričom
osvedčujúcou osobou ostáva subjekt bez ohľadu
na tieto technické možnosti, čo jej dáva právo na
zaradenie do systému, akonáhle ich bude spĺňať.
Zavádza sa osobitné ustanovenie popisujúce
fungovanie integrovaného obslužného miesta
(IOM), ktoré zahŕňa povinné osoby, ako aj
notárov
a držiteľov
poštovej
licencie
na
univerzálnu
poštovú
službu.
Integrované
obslužného miesta v súčasnosti platný zákon
pozná, iba ich nijako nenazýva. Podľa zákona
vykonávajú funkciu miesta jednotného kontaktu
občanov a podnikateľov s verejnou správou, čo je
moderný trend elektronickej verejnej správy,
s cieľom priblíženia verejnej správy občanom
a podnikateľom a znížiť náklady spojené s
vybavovaním administratívne agendy.
Rozširuje sa okruh IOM o držiteľov poštovej
licencie na univerzálnu poštovú službu, čo je
európsky trend rozširovania počtu tzv. jednotných
obslužných miest a ich približovaniu verejnosti
prostredníctvom certifikovaných poskytovateľov
služieb, čím sa zároveň zníži objem agendy
úradov a tým aj neúmerné čakacie lehoty na
vybavenie.
Novým
prvkom
je
možnosť
prostredníctvom
integrovaného
obslužného
miesta uskutočniť aj podanie orgánom verejnej
moci a verejnej správy, nielen žiadať elektronické
výstupy z informačného systému verejnej správy,
čím dochádza k obojstrannej komunikácii občanov
a podnikateľov s verejnou správou, čo je trend
modernej verejnej správy vo svete.
Upravujú sa pokuty za porušenie zákona v súlade
s princípom zníženia spodnej hranice a zvýšenia
hornej hranice pokút a spresňujú sa odkazy na
porušenia
jednotlivých
hmotnoprávnych
ustanovení z dôvodu ich presunov a doplnení
o nové ustanovenia. Vzhľadom na nadobudnutie
účinnosti zákona po 1. januári 2009 sa zmenila
menová jednotka zo slovenských korún na euro.
Vkladajú sa prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. januára 2010. Na povinné osoby,
ktoré už existujú ale ktoré neboli povinnými
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osobami podľa doterajšieho zákona, sa povinnosti
vypracovať a predložiť koncepciu a zosúladenie so
štandardmi ISVS vzťahujú od 1. októbra 2010.
Povinné osoby zriadené alebo založené až po
nadobudnutí účinnosti tohto zákona sú povinné
predložiť koncepciu do šiestich mesiacov od
svojho zriadenia alebo založenia. Konanie
o uložení pokuty podľa doterajších predpisov sa
ukončí podľa tohto zákona.
Dopĺňa sa splnomocnenie pre ministerstvo na
vydanie vykonávacieho predpisu pre štandardy,
pre registráciu prevádzkovateľov integrovaných
obslužných miest, pre zriaďovanie a prevádzku
integrovaných obslužných miest, pre obsah
a spôsob predkladania zmien úsekov a agend do
základného číselníka úsekov a agend verejnej
správy a pre obsah a spôsob predkladania
informácií do centrálneho metainformačného
systému
verejnej
správy.
Zároveň
sa
ministerstvo splnomocňuje vydať úplné znenie
všeobecne
záväzného
právneho
predpisu
v Zbierke zákonov SR.
Ako
motivačný
faktor
pre
používanie
elektronických prostriedkov sa pre verejnosť
zavádza 50% zľava zo správnych poplatkov za
úkony a konania, ak sa vykonávajú na základe
návrhu podaného elektronickými prostriedkami a
podpísaného elektronickým podpisom alebo sú
vykonané prostredníctvom IOM a platba za ne je
zrealizovaná prostredníctvom ústredného portálu
verejnej správy, pričom sa považuje za
zrealizovanú nie okamihom zadania príkazu na
platbu, ale až okamihom jej odpísania z účtu
žiadateľa.
Vypúšťa sa kompetencia ministerstva vnútra
v oblasti
automatizovaného
informačného
systému miestnej štátnej správy, nakoľko takýto
systém už neexistuje. Dáva sa splnomocňovacie
ustanovenie
pre
predsedu
Národnej
rady
Slovenskej republiky na vydanie úplného znenia
zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2010,
okrem povinnosti zverejňovať informácie o
informačných
systémoch
verejnej
správy
prostredníctvom centrálneho metainformačného
systému verejnej správy a okrem výmeny
informácií
medzi
informačnými
systémami
verejnej správy, z dôvodu nevyhnutnej časovej
rezervy na technologické prispôsobenie svojich
informačných systémov podmienkam zákona.
Táto lehota sa predlžuje na 1. januára 2011.
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Tento informačný spravodaj poskytuje informácie o jednotlivých právnych inštitútoch a legislatívnych
zmenách na úrovni všeobecného prehľadu a nemá účinky právnej rady vzťahujúcej sa na konkrétne
aspekty právnych vzťahov, ktoré vyžadujú osobitné zhodnotenie skutočností po faktickej ako aj po
právnej stránke. Ak ste nadobudli dojem, že informácie obsiahnuté v tomto informačnom spravodaji sú
nepravdivé alebo zavádzajúce, náš tím je pripravený s ochotou Vám poskytnúť legislatívne a iné
právne podklady, z ktorých sme pri príprave tohto informačného spravodaju vychádzali, prípadne
ďalšie vysvetlenia.
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