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JUDIKATÚRA:
Súdne rozhodnutia ako precedensy v slovenskom práve.

VIETE, ŽE...
... došlo k zníženiu úrokov z omeškania?
Od 08. mája 2013 došlo k zníženiu sadzby úrokov z
omeškania o 0,25%. Dovtedy platila sadzba úrokov z
omeškania vo výške 5,75% pre občianske vzťahy a
9,75% pre obchodné vzťahy. Ak však omeškanie
vzniklo až po 08. máji 2013 je zákonný úrok z
omeškania v občianskych veciach 5,5% a v
obchodných veciach 9,5%. Uvedené sadzby však
platia len v prípade, ak záväzkový vzťah, z ktorého
plynie omeškanie vznikol po 01. februári 2013. V
prípade, ak záväzkový vzťah (napr. zmluva o pôžičke)
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vznikol skôr, teda pred 01. februárom 2013, je sadzba
úrokov z omeškania rovnaká pre obchodné ako aj
občianske vzťahy, a to 8,75% ak omeškanie nastalo
pred 08. májom 2013 a 8,5% ak omeškanie nastalo po
08. máji 2013. Pri stanovení sadzby úrokov z
omeškania je preto potrebné mať na zreteli dva
dôležité momenty, a to je vznik záväzkového vzťahu, s
ktorým omeškanie súvisí (napr. dátum uzatvorenia
zmluvy) a moment vzniku omeškania dlžníka s
plnením dlhu (napr. vrátením pôžičky).
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NA AKTUÁLNU TÉMU
Uloženie účtovnej závierky do
Zbierky listín Obchodného registra.
Koniec prvého kalendárneho polroka opäť prináša
povinnosť spoločností s ručením obmedzeným, resp.
akciových spoločností schváliť účtovnú závierku za
predchádzajúci rok a túto následne založiť do Zbierky
listín príslušného Obchodného registra.

Pri predkladaní účtovnej závierky je fyzická osoba,
ktorá je oprávnená konať v mene zapísanej právnickej
osoby, povinná spolu s listinami predložiť písomné
vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán
(valné zhromaždenie) schválil, alebo neschválil. Toto
vyhlásenie môže nahradiť aj zápisnica z valného
zhromaždenia, na ktorom bola účtovná závierka
schválená.

Totiž podľa ustanovenia § 40 ods. 1 Obchodného
zákonníka akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením
obmedzeným povinne ukladajú riadnu individuálnu
účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú
závierku do Zbierky listín Obchodného registra. Ak má
účtovná jednotka povinnosť auditu, ukladá sa spolu s
účtovnou závierkou aj správa audítora.
Lehota na uloženie účtovnej závierky je do 30 dní po
schválení účtovnej závierky príslušným orgánom
(valným
zhromaždením).
Štatutárny
orgán
spoločnosti má povinnosť predložiť účtovnú závierku
na schválenie valnému zhromaždeniu do 6 mesiacov
po uplynutí účtovného obdobia. To znamená, že ak
účtovným obdobím účtovnej jednotky je kalendárny
rok, štatutárny orgán spoločnosti má povinnosť
predložiť do 30. 06. nasledujúceho roka účtovnú
závierku na schválenie. V prípade, ak príslušný orgán
neschváli účtovnú závierku ani po troch mesiacoch od
jej predloženia zo strany štatutárneho orgánu, ukladá
sa do Zbierky listín Obchodného registra neschválené
účtovná závierka. V tomto prípade je spoločnosť
povinná uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30
dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty na jej
schválenie.

Za nesplnenie povinností súvisiacich s uložením
účtovnej závierky do Zbierky listín Obchodného
registra hrozia spoločnosti sankcie v podobe pokuty
až do výšky 3 310 EUR, ktorá môže byť uložená
fyzickej osobe oprávnenej konať za spoločnosť alebo
dokonca až zrušenie spoločnosti, ak spoločnosť
nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín
individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve
účtovné obdobia nasledujúce po sebe.

LEGISLATÍVA - schválene zmeny
Pri spracúvaní osobných údajov je po
novom potrebná zmluva.
Dňa 30. apríla 2013 bol v parlamente opätovne
schválený nový zákon o ochrane osobných údajov,
ktorý bol do parlamentu vrátený prezidentom. Nový
zákon o ochrane osobných údajov vyšiel v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky dňa 28. mája 2013 pod
číslom 122/2013 a účinnosť nadobudne dňa 01. júla
2013.
Nechala & Co. s. r. o.
Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, Slovak Republic
tel./fax: +421 2 555 735 82

Nový zákon okrem iných zmien priniesol významnú
zmenu pre podnikateľov pôsobiacich v oblasti
informačných technológii, keďže najmä tí pri svojich
každodenných činnostiach prichádzajú do kontaktu s
osobnými údajmi svojich obchodných partnerov
alebo dokonca s osobnými údajmi klientov svojich
obchodných partnerov. V týchto situáciách sa stávajú
sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov, lebo spracúvajú osobné údaje v
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mene iného prevádzkovateľa, svojho obchodného
partnera. Po starom bol sprostredkovateľ oprávnený
spracúvať osobné údaje len v prípade, ak mal s
prevádzkovateľom uzatvorenú písomnú zmluvu alebo
mal od prevádzkovateľa písomné poverenie na
spracúvanie osobných údajov. Starý zákon však
pritom nestanovoval žiadne obsahové náležitosti na
zmluvu alebo poverenie, úplne teda postačovalo
stručné písomné poverenie obsahujúce jednu či dve
vety.
Nový zákon o ochrane osobných údajov v ustanovení
§ 8 stanovuje presnejšie požiadavky na obsah
písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a
sprostredkovateľom, pričom nový zákon už vôbec
nepočíta s písomným poverením. Za každých
okolností bude teda potrebná písomná zmluva, ktorá
bude musieť obsahovať:
a) identifikáciu zmluvných strán v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého
bydliska fyzickej osoby alebo názov, právnu
formu, adresu sídla a IČO právnickej osoby,
b) stanovenie dňa, odkedy je sprostredkovateľ
oprávnený začať so spracúvaním osobných
údajov pre prevádzkovateľa,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) názov informačného systému,
e) zoznam osobných údajov, ktoré sa budú
spracúvať,
f) okruh dotknutých osôb,
g) podmienky spracúvania osobných údajov
vrátane zoznamu povolených operácii s
osobnými údajmi,
h) vyhlásenie prevádzkovateľa, že pri výbere
sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú,
technickú,
organizačnú
a
personálnu
spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť
bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v
súlade so zákonom,
i) súhlas prevádzkovateľa so spracúvaním
osobných
údajov
sprostredkovateľom
prostredníctvom subdodávateľa, tretej osoby,
j) dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára,
k) dátum uzatvorenia zmluvy,
l) podpisy zmluvných strán.
Predmetná zmluva musí byť uzatvorená pred začatím
spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom,
alebo najneskôr v deň začatia spracúvania osobných
údajov sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ je
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oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu, za
podmienok a na účely dojednané v zmluve.
Sprostredkovateľ je oprávnený využívať pri
spracúvaní osobných údajov pre prevádzkovateľa
tretiu osobu, teda subdodávateľa len v prípade, ak to
mal dohodnuté v zmluve a prevádzkovateľ s
využívaním subdodávateľa súhlasil. Sprostredkovateľ
však zodpovedá tak, akoby spracúval osobné údaje
sám.
V prípade, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
porušia svoje povinnosti týkajúce sa uzatvorenia
zmluvy o spracúvaní osobných údajov alebo
dodržania všetkých jej povinných náležitostí, hrozia
im v zmysle nového zákona o ochrane osobných
údajov peňažné sankcie, a to pre prevádzkovateľa v
rozsahu od 1.000 EUR do 300.000 EUR a pre
sprostredkovateľa v rozsahu od 1.000 EUR do 80.000
EUR.

Hlásenie pobytu a pohybu.
Dňa 16. mája 2013 bol v Národnej rade Slovenskej
republiky schválený zákon, ktorým sa mení zákon č.
253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o hlásení
pobytu občanov“).

Najviac diskutovanou zmenou, ktorú predmetná
novela prináša je znenie ustanovenia § 9 Zákona o
hlásení pobytu občanov, kde miesto doterajšieho
znenia: „občan, ktorý má trvalý pobyt na území
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Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na
vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní,
pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v
mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a
miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu“ má byť
po novom uvedené: „občan, ktorý má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na
vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní,
pred vycestovaním je povinný ohlásiť túto skutočnosť
ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie
štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.“
V dôvodovej správe sa uvádza, že „navrhovaná zmena
ukladá priamo povinnosť občana, ktorý sa pripravuje
na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90
dní, ohlásiť túto skutočnosť príslušnej ohlasovni
pobytu; nesplnenie si uvedenej povinnosti umožní
správnemu orgánu postih fyzickej osoby podľa zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.“ Ako sa ďalej píše v dôvodovej
správe, „doterajší stav neukladal občanovi výslovne
povinnosť danú skutočnosť ohlásiť, občania často
nerozlišujú v právnom predpise ak je povinnosť
ustanovená slovesom bez použitia slova povinný.“
Uvedená zmena mala začať platiť od 01. júla 2013
odkedy nadobúda príslušná časť novely Zákona o
hlásení pobytov občanov účinnosť. Avšak prezident
schválenú novelu Zákona o hlásení pobytu občanov

nepodpísal a dňa 07. júna 2013 ju vrátil do
parlamentu. Dôvodom vrátenia schválenej novely
Zákona o hlásením pobytu občanov je podľa
rozhodnutia prezidenta č. 2180-2013-BA skutočnosť,
že „s odôvodnením uvedeným v dôvodovej správe
nemožno súhlasiť a zmenu predmetného ustanovenia
možno považovať za zbytočnú a vo vzťahu k iným
ustanoveniam zákona za zmätočnú.“ V nadväznosti
na pripomienky preto prezident Slovenskej republiky
navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky pri
opätovnom prerokovaní chválila zákon s tým, že
vypustí predmetný bod novely, ktorým dochádza k
zmene ustanovenia § 9 Zákona o hlásení pobytu
občanov.
Parlament bude o návrhu opätovne rokovať, pričom
rokovanie je na pláne 21. schôdze Národnej rady
Slovenskej republiky, ktorá sa začne 18. júna 2013.
AKTUALIZOVANÉ:
Poslanci Národnej rady SR dňa 19. júna 2013 prijali
pripomienky Prezidenta SR a zákon schválili s tým, že
v súvislosti s ohlasovaním pobytu bola pôvodná
formulácia „je povinný ohlásiť“ odstránená
a nahradená formuláciou „ohlási“, čo znamená, že
povinnosť občana ohlásiť svoj pobyt mimo Slovenskej
republiky po dobu 90 a viac dní zo zákona vypadla.

LEGISLATÍVA - pripravované zmeny
Nové požiadavky
eseročky.

pri

založení

Dňa 28. mája 2013 sa skončilo Medzirezortné
pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky. Podstatnou a najvýznamnejšou zmenou,
ktorú má daná novela Obchodného zákonníka
priniesť, je zmena právnej úpravy správy vkladov do
spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti je
minimálnym základným imaním spoločnosti s ručení
obmedzeným suma 5.000 EUR, pričom táto musí byť
splatená ešte predtým, ako sa podá na príslušný
registrový súd návrh na zápis eseročky do
Obchodného registra. Dnes postačuje preukázať toto
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splatenie základného imania vyhlásením správcu
vkladu, ktorým je najčasnejšie zakladateľ spoločnosti
poverený touto funkciou v spoločenskej zmluve. Stačí
teda, ak o splatení vkladu, resp. základného imania
vydá správca vkladu vyhlásenie podpísané u notára,
že peňažný vklad do spoločnosti alebo základné
imanie spoločnosti bolo splatené.
Avšak v prípade schválenia navrhovaných zmien
Obchodného zákonníka už uvedený spôsob nebude
dostatočný. Podľa novely má totiž byť po novom
peňažný vklad splatený na osobitný účet v banke
zriadený správcom vkladu pre tento osobitný účel. Na
takto zriadenom bankovom účte budú uložené
finančné prostriedky vkladané do spoločnosti, o čom
banka vydá potvrdenie. Toto potvrdenie banky, resp.
výpis z účtu bude následne povinnou prílohou návrhu
na zápis eseročky do Obchodného registra. Teda tam,
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kde doposiaľ postačovalo vyhlásenie správcu vkladu,
bude po novom nutný výpis z účtu v banke. Uvedené
zmeny by v prípade schválenia novely v parlamente
mali nadobudnúť účinnosť 01. októbra 2013. Do
tohto momentu bude možné zakladať eseročky po
starom, iba s vyhlásením správcu vkladu.
K uvedenému ešte doplníme, že minimálny vklad
jedného spoločníka do eseročky je dnes 750 EUR,
avšak základné imanie musí dosiahnuť minimálne
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5.000 EUR. Teda, ak je celé základné imanie eseročky
tvorené finančnými prostriedkami a do spoločnosti sa
nevkladá napr. nehnuteľnosť, na bankový účet bude
musieť byť uložená suma 5.000 EUR.
V súčasnosti po ukončení medzirezortného
pripomienkového konania bude návrh novely
Obchodného zákonníka odoslaný na rokovanie vlády
a následne sa dostane do parlamentu na definitívne
schválenie.

JUDIKATÚRA
Súdne rozhodnutia ako precedensy v
slovenskom práve.
V zmysle čl. 144 odst. 1 Ústavy Slovenskej republiky
sú súdy pri rozhodovaní viazané ústavou, ústavným
zákonom a medzinárodnými zmluvami záväznými pre
Slovenskú republiku. Pre rozhodovanie súdov preto
nie sú v Slovenskej republike v zásade záväzné iné
rozhodnutia súdov. Na Slovensku teda neplatí tzv.
systém precedensov - záväzných súdnych rozhodnutí,
ako je tomu napr. v Spojených štátoch amerických.
Ústavný súd Slovenskej republiky napriek tomu vo
svojom uznesení zo dňa 22. novembra 2011 vydaným
pod sp. zn.: . IV. ÚS 499/2011-25 konštatoval, že
„obsahom princípu právneho štátu je vytvorenie
právnej istoty, že na určitú právne relevantnú otázku
sa pri opakovaní v rovnakých podmienkach dáva
rovnaká odpoveď. Rešpektovanie princípu právnej
istoty musí byť prítomné v každom rozhodnutí
orgánov verejnej moci, a to tak v oblasti
normotvornej, ako aj v oblasti aplikácie práva, keďže
práve na ňom sa hlavne a predovšetkým zakladá
dôvera občanov, ako aj iných fyzických osôb a
právnických osôb k orgánom verejnej moci.
Diametrálne
odlišná
rozhodovacia
činnosť
všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za
rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ
ju nemožno objektívne a rozumne odôvodniť, je
ústavne neudržateľná. Aj keď právne závery
všeobecných súdov obsiahnuté v ich rozhodnutiach
nemajú v právnom poriadku Slovenskej republiky
charakter precedensu, ktorý by ostatných sudcov
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rozhodujúcich v obdobných veciach zaväzoval
rozhodnúť identicky, napriek tomu protichodné
právne závery vyslovené v analogických prípadoch
neprispievajú k naplneniu hlavného účelu princípu
právnej istoty ani k dôvere v spravodlivé súdne
konanie.“
Predmetné rozhodnutie odôvodnil Ústavný súd
Slovenskej republiky tým, že neoddeliteľnou súčasťou
princípov právneho štátu zaručeného podľa čl. 1
Ústavy je aj princíp právnej istoty. Princíp právnej
istoty spočíva okrem iného v tom, že všetky subjekty
práva, najmä adresáti súdnych rozhodnutí môžu
odôvodnene očakávať, že príslušné súdy a štátne
orgány budú konať a rozhodovať podľa platných
právnych predpisov, že ich budú správne a jednotne
vykladať a aplikovať. Tak bude možné občanmi
očakávať a predvídať obsah súdneho rozhodnutia.
Ústavný súd však aj upozornil, že dôveru v určitú
rozhodovaciu
prax
v
skutkovo
i
právne
porovnateľných veciach vyvoláva až prezentovaná
rozhodovacia prax súdu najvyššej inštancie, ktorá sa
ustálila po určitú dobu, a nie ojedinelé rozhodnutie
súdu. Požiadavka právnej istoty taktiež automaticky
neznamená, že sa judikatúra najmä Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky nemôže vyvíjať, resp. že v
prípade, ak je prijaté ojedinelé rozhodnutie,
vybočujúce z doterajšej línie rozhodovacej praxe, sa
konajúci súd nemôže vrátiť na pôvodnú líniu
rozhodovacej činnosti.
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Obsah tohto dokumentu nie je možné publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Nechala & Co. s. r. o. Tento dokument sa nesmie využívať na účely zisku ani prezentovať ako svoj vlastný.
Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter, informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú
poskytovaním právnych služieb a právneho poradenstva a spoločnosť Nechala & Co. s. r. o. nenesie
zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na základe činností, ktoré boli uskutočnené na základe informácií
obsiahnutých v tomto dokumente. V prípade záujmu o poskytnutie konkrétnych právnych služieb
a poradenstva nás kontaktujte.
Ak si neželáte naďalej prijímať Informačný spravodaj, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese
spravodaj@advocate.sk.
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