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VIETE, ŽE...
V období júla až decembra 2016 bude Slovenská

Ministerstvo zahraničných vecí chce v rámci svojej

republika predsedať Rade Európskej únie. Na tomto

organizačnej štruktúry v najbližšom období zriadiť

poste sa každého pol roka strieda iný členský štát

osobitný

Európskej únie. Vláda Slovenskej republiky na svojom

predsedníctva a tiež navrhuje vytvorenie postu

rokovaní

splnomocnenca.

dňa

01.08.2012

schválila

základné

odbor

pre

koordináciu

prípravy

východiská a aktuálne priority v príprave na
predsedníctvo. Do konca tohto roka by mali byť

Slovensku budú pri predsedaní asistovať Holandsko

vytvorené

administratívno-

a Malta. Predsedajúca krajina má možnosť ovplyvniť

organizačnej štruktúry pre slovenské predsedníctvo

prioritné otázky Rady Európskej únie približne

v Európskej únii. Medzirezortná koordinačná rada

v rozsahu 1/4. Ostatné 3/4 sú dané aktuálnymi

a časť medzirezortných pracovných skupín by mali

potrebami a situáciou v rámci celej Európskej únie.

základné

prvky

začať fungovať v druhej polovici tohto roka.
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NA AKTUÁLNU TÉMU
O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný

Reklamácia zájazdu

záznam
V čase letných dovoleniek, resp. po návrate z letnej
dovolenky sa v ostatných rokoch stáva realitou
potreba reklamovania poskytnutých služieb, keďže
tieto nedosahovali kvalitu, akú si klient objednal a na

v

so

zástupcom

cestovnej

kancelárie. Na tento účel je cestovná kancelária
povinná písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa
môže objednávateľ v ťažkostiach v priebehu celého
zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je
oprávnený

akú sa zaviazala daná cestovná kancelária.

spolupráci

prijímať

a

vybavovať

reklamácie

objednávateľa počas zájazdu. Ak nesplní cestovná
Letnú dovolenku, resp. zájazd si väčšina z nás
zabezpečuje prostredníctvom cestovných kancelárií,
a to vo forme uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu.
Daná zmluva je spotrebiteľskou zmluvou, keďže ju na
jednej strane uzatvára podnikateľský subjekt a na
druhej strane fyzická osoba ako spotrebiteľ. Na tento
typ zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho
zákonníka a zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch,
podmienkach

podnikania

cestovných

kancelárií

kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo
zákona

riadne

a

to

ani

napriek

oznámeniu

objednávateľa a jeho reklamácii na mieste, musí
objednávateľ

uplatniť

svoje

právo

písomne

v cestovnej kancelárii, a to bezodkladne, najneskôr
však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, inak
právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne
poskytnutej službe objednávateľ predloží vyššie
uvedený písomný záznam.

a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov.
Ak cestovná kancelária poskytla objednávateľovi
Cestovná kancelária podľa vyššie uvedených zákonov
zodpovedá objednávateľovi zájazdu za porušenie
záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez
ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná

služby nižšej kvality, než aké boli dohodnuté v zmluve,
je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi
rozdiel

ceny

medzi

dohodnutými

a

skutočne

poskytnutými službami.

kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa
poskytujú v rámci zájazdu, teda napr. hotel alebo
letecká spoločnosť. Porušením záväzkov je teda aj
nedodržanie kvality poskytovaných služieb, rozsah
týchto služieb, ich obsah a pod.

Objednávateľ je oprávnený uplatniť právo na
odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne,
a to u dodávateľa služby (pracovník hotela) alebo
u povereného zástupcu cestovnej kancelárie.
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LEGISLATÍVA - schválene zmeny
Zrušenie trestnoprávnej imunity
K

zrušeniu

trestnoprávnej

imunity

poslancov

Národnej rady SR došlo schválením novely Ústavy SR

Zákon o osobitnom odvode z
podnikania v regulovaných
odvetviach

a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov. Obe novely boli schválené na
schôdzi Národnej rady SR dňa 26.07.2012.

Dňa 26.07.2012 bol v Národnej rade Slovenskej
republiky schválený zákon o osobitnom odvode
z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý

V ústave bol v ustanovení hovoriacom o imunite

nadobudne účinnosť dňa 01. septembra 2012.

poslancov zmenený čl. 78 ods. 3, ktorý pôvodne znel:
„Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať,
ani vziať ho do väzby bez súhlasu Národnej rady
Slovenskej

republiky;

možno

však

prejednať

priestupok, o ktorom to ustanoví zákon. Ak Národná

Tento zákon zavádza osobitný druh odvodu pre
podnikateľov

podnikajúcich

v

regulovaných

odvetviach, pričom stanovuje výšku a spôsob platenia
tohto odvodu.

rada Slovenskej republiky súhlas odoprie, trestné
stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania
poslaneckého mandátu vylúčené. V takomto prípade
počas ďalšieho

výkonu

poslaneckého

mandátu

premlčacia doba neplynie.“

Podľa zákona sú povinnými subjektmi na platenie
osobitného

odvodu

podnikatelia,

ktorí

majú

oprávnenie na výkon činnosti v oblasti:
energetiky

na

vydaného

základe

Úradom

pre

povolenia
reguláciu

sieťových odvetví,
poisťovníctva a zaisťovníctva na základe
povolenia vydaného Národnou bankou
Slovenska,
verejného zdravotného poistenia na
základe povolenia vydaného Úradom
pre

dohľad

nad

zdravotnou

starostlivosťou,
elektronických komunikácií na základe
všeobecného

povolenia

alebo

individuálneho práva na používanie čísel
alebo

frekvencií

udeleného

Telekomunikačným úradom Slovenskej
republiky,
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farmácie

na

základe

povolenia

druh podnikania v regulovanej oblasti,

vydaného Ministerstvom zdravotníctva

dátum, odkedy je podnikateľ oprávnený

Slovenskej

vykonávať

republiky

alebo

samosprávnym krajom,
poštových

služieb

činnosti

v

regulovaných

oblastiach,
na

základe

odhad

predpokladaného

všeobecného povolenia alebo poštovej

hospodárenia

licencie vydanej Poštovým regulačným

oblasti,

úradom,

výšku odvodu, ktorý je podnikateľ

dopravy na dráhe na základe licencie

povinný uhradiť.

vydanej

Úradom

pre

vodovodov

danej

regulovanej

reguláciu

železničnej dopravy,
verejných

v

výsledku

Výška osobitného odvodu je stanovená ako súčin
a

verejných

sadzby odvodu (0,00363) a sumy základu odvodu,

kanalizácií na základe živnostenského

ktorá prevyšuje

oprávnenia,

odvodu je výsledok hospodárenia za účtovné

leteckej dopravy na základe licencie

obdobie, v ktorom má povinný subjekt povolenie na

vydanej

dopravy,

výkon regulovanej činnosti. Suma základu odvodu, od

rozvoja

ktorej vzniká povinnosť platiť odvod, je 3 000 000

výstavby

Ministerstvom
a regionálneho

Slovenskej republiky,

sumu 3 000 000 EUR. Základom

EUR.

poskytovania zdravotnej starostlivosti,
Za odvodové obdobie sa považuje každý kalendárny
a ktorí súčasne predpokladajú, že výnosy z činností

mesiac účtovného obdobia, v ktorom má povinný

uvedených vyššie dosiahnu aspoň 50% celkových

podnikateľský

výnosov podnikateľa za dané účtovné obdobie.

regulovanej činnosti uvedenej vyššie pod bodom

subjekt

oprávnenie

na

výkon

1-10. Podnikateľ je povinný zaplatiť odvod za každé
Ak sa daný podnikateľ stane povinným subjektom na

odvodové obdobie najneskôr do konca tohto

platenie osobitného odvodu podľa tohto zákona,

obdobia. Odvod sa považuje za vyrubený podaním

neprestane ním byť ani v prípade, ak skutočné výnosy

písomného oznámenia uvedeného vyššie a uhrádza

z

sa v eurách na účet uvedený na webovom sídle

regulovanej

činnosti

nedosiahnu

50%

jeho

celkových výnosov a to počas celého obdobia,

finančného

riaditeľstva.

Posledným

odvodovým

v ktorom má oprávnenie na výkon regulovanej

obdobím podľa tohto zákona je december 2013.

činnosti.

Zaplatený odvod bude možné uplatniť ako daňový
výdavok.

Povinný subjekt podľa tohto zákona je povinný
doručiť správcovi dane, ktorý je súčasne aj správcom

Tento zákon je reakciou na zhoršenie bilancie

tohto osobitného odvodu, písomné oznámenie,

verejných financií v prevažnej väčšine krajín Európskej

v ktorom bude uvedené:

únie vrátane Slovenska a tiež na záväzok vyplývajúci
z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti,
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podľa ktorého je Slovenská republika nútená do

dohodu o brigádnickej práci, ktorí súčasne nezarobia

konca roka 2013 znížiť deficit verejných financií pod

za mesiac viac ako 66 EUR. Tím teda ostáva platiť len

3 % HDP.

garančné a úrazové poistenie ako v súčasnosti.

Zmeny v odvodoch „dohodárov“

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže
zamestnávateľ uzatvoriť po novom s fyzickou osobou,

Dňa 10.08.2012 bolo v parlamente Slovenskej
republiky
legislatívne

tretím

čítaním

konanie

vo

ukončené
veci

skrátené

novely

zákona

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov. Obsahom tejto novely je okrem
iného zmena odvodového systému najmä vo vzťahu
k tzv. dohodárom, teda zamestnancom pracujúcim na
základe dohody o vykonaní práce a dohody
o pracovnej činnosti

tzv. dohodárov na úroveň zamestnancov na trvalý
pracovný pomer. Odvodové zvýhodnenie vo vzťahu
nemocenskému

v nezamestnanosti

poisteniu

a

poisteniu

je naďalej ponechané len pre

študentov vykonávajúcich prácu na základe dohody
o brigádnickej práci študenta a pre dôchodcov, ktorí
sú

poberateľmi

starobného

dôchodku

alebo

invalidného dôchodku a pracujú na základe dohody
o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti.
Vo vzťahu k dôchodkovému poisteniu bude povinným
platiteľom poistného aj študent vykonávajúci prácu
podľa dohody o brigádnickej práci študenta a osoba
poberajúca starobný alebo invalidný dôchodok ak je
vo vzťahu so zamestnávateľom na základe dohody
o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.
Plne

zvýhodnení

študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe
dohody o brigádnickej práci študentov možno
vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka,
v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku. Študent
musí mať minimálne 15 rokov. Na základe dohody
o brigádnickej práci študentov možno vykonávať
prácu

v

rozsahu

najviac

20

hodín

týždenne

v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu

Uvedená novela zákona o sociálnom poistení stavia

k

ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút

a

oslobodení

od

platenia

dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia
a poistenia v nezamestnanosti ostanú študenti
stredných škôl mladší ako 18 rokov pracujúci na
Nechala & Co. s. r. o.
Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, Slovak Republic
tel./fax: +421 2 555 735 82

pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú
bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12
mesiacov.

Podľa danej zmeny sa teda bude platiť sociálne
poistenie na osoby pracujúce na dohody rovnako ako
pri zamestnancoch pracujúcich na trvalý pracovný
pomer.

Sadzby odvodov za „dohodárov“ by teda mali byť
nasledovné:
úrazové poistenie - minimálne 0,3%
(platí zamestnávateľ v závislosti od
druhu

nebezpečnostnej

triedy,

maximálne v rozsahu 2,1% ),
garančné poistenie - 0,25 % (platí
zamestnávateľ),
zdravotné poistenie - 14% (zamestnanec
platí 4%, zamestnávateľ platí 10%),
dôchodkové
(zamestnanec

poistenie
platí

-

28,75%

dôchodkové
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starobné poistenie 4% a dôchodkové
invalidné poistenie 3%, zamestnávateľ
platí dôchodkové starobne poistenie
14%, dôchodkové invalidné poistenie
3%, rezervný fond solidarity 4,75%),
poistenie v nezamestnanosti - 2%
(zamestnanec platí 1%, zamestnávateľ
platí 1%)

Uvedené navrhované
01.01.2013.

zmeny

budú

platiť

od

LEGISLATÍVA - pripravované zmeny
ostáva v tom, že zamestnancovi pracujúcemu na

Minimálna mzda pre „dohodárov“

dohodu nemožno uložiť prácu nadcas a pracovnú
Od 14.08.2012 vláda Slovenskej republiky vo svojich

pohotovosť.

poradných orgánoch rokuje o návrhu novely zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá bola

Najdôležitejšou zmenou však je, že na dohodárov by

predložená Ministerstvom práce, sociálnych vecí

sa malo vzťahovať aj ustanovenie o minimálnej mzde.

a rodiny Slovenskej republiky a prešla už štádiom

Návrh novely totiž počíta s tým, že pôsobnosť

medzirezortného pripomienkového konania, ktoré

ustanovenia § 119 ods. 1 Zákonníka práce sa rozšíri aj

bolo ukončené 28.07.2012.

na

dohodárov,

čo

doteraz

neplatilo.

Dané

ustanovenie hovorí: "Mzda nesmie byť nižšia ako
pre

minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom."

zamestnancov pracujúcich na základe dohôd podľa

Výšku minimálnej mzdy každoročne stanovuje vláda

Zákonníka práce. V prípade, ak by táto novela prešla

Slovenskej republiky nariadením účinným od 01.

v takom znení, v akom sa v súčasnosti nachádza, na

januára.

Uvedená

novela

zavádza

rôzne

výhody

dohodárov by sa od účinnosti novely vzťahovali
stanovenia

Zákonníka

práce

o

dovolenke

a pracovnom čaše rovnako, ako na zamestnancov

V prípade, ak by daná novela prešla parlamentom,
horeuvedené zmeny by boli účinné od 01.01.2013.

v pracovnom pomere podľa pracovnej zmluvy.
Dohodár by mal teda napr. nároky na prestávky
v práci rovnako ako zamestnanci v pracovnom
pomere, mal by nárok na dovolenku a pod. Rozdiel
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keby sa verejne vykonávali napríklad hudobné diela,

Novela autorského zákona

ku ktorým už uplynula doba ochrany. Prax však
V súvislosti s nedávno medializovaným sporom medzi
obcami

Slovenskej

republiky

a

Slovenským

ochranným zväzom autorským (SOZA) ohľadom
ohlasovania verejných podujatí, na ktorých zaznievajú
piesne domácich či zahraničných autorov bol dňa
02.07.2012 doručený do Národnej rady Slovenskej
republiky návrh novely zákona č. 618/2003 Z.z.

ukázala,

že

v

niektorých

prípadoch

je

toto

ustanovenie neprimerane prísne. Navrhovaná právna
úprava preto upúšťa od presne vymedzenej lehoty na
splnenie

si

usporiadateľa,

predmetnej
avšak

so

zákonnej
zachovaním

povinnosti
potreby

ohlásenia pripravovaného podujatia vždy vopred, aby
nedošlo k neoprávnenému použitiu daných diel.

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom

(autorský

zákon)

v

znení

neskorších

Navrhovaná zmena taktiež upresňuje povinnosť
identifikovať dielo, ktoré má byť verejne vykonané

predpisov(ďalej len „Návrh“).

a to tak, že sa uvedú údaje o autorstve (meno autora,
pseudonym autora, informácia, že dielo je anonymné,
Podľa Návrhu by malo byť do autorského zákona
doplnené ustanovenie znejúce nasledovne: „Pri
verejnom vykonaní hudobného diela je usporiadateľ
verejného

kultúrneho

uskutočnením

podujatia

podujatia

povinný

oznámiť

pred

informácia, že meno autora nie je známe, alebo
informácia o tom, že dielo nemá autora napr.
spravidla pri folklórnom diele), nakoľko nie vždy je
možné uviesť konkrétne meno autora.

príslušnej

organizácii kolektívnej správy program podujatia,
v ktorom ku každému dielu, ktoré má byť verejne

V prípade, ak parlament Návrh schváli, tento
nadobudne účinnosť od 1. novembra 2012.

vykonané uvedie jeho názov a údaj o autorstve; ak
usporiadateľ tieto skutočnosti organizácii kolektívnej
správy neoznámi, predpokladá sa, že na podujatí
budú verejne vykonané len tie diela, ku ktorým právo
na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej
správy, kým sa nepreukáže opak.“
Autorský zákon už v súčasnosti obsahuje ustanovenie,
podľa ktorého je usporiadateľ verejného podujatia
povinný v zákonom určenej lehote oznámiť príslušnej
organizácii kolektívnej správy program podujatia
s uvedením názvu diela a mena autora. Ak si
usporiadateľ túto povinnosť nesplní, predpokladá sa,
že na verejnom kultúrnom podujatí budú verejne
vykonané len tie diela, ku ktorým právo na verejné
vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy, aj

Nechala & Co. s. r. o.
Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, Slovak Republic
tel./fax: +421 2 555 735 82

e-mail: advocate@advocate.sk, web: www.advocate.sk

Ročník VI. Číslo 1

september – október 2012

JUDIKATÚRA
Z zmluvná pokuta v zmluvách

Podľa § 53a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len

Orange-u je neplatná

„Občiansky zákonník“) ak súd určil niektorú zmluvnú
podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa

Rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo dňa

uzatvára vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že

24.04.2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa

spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom

04.06.2012 bola zmluvná pokuta v spotrebiteľskej

neovplyvňuje alebo vo všeobecných obchodných

zmluve spoločnosti Orange Slovensko a.s. (ďalej len

podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti

„Orange“) označená ako neprijateľná.

takejto podmienky, dodávateľ je povinný zdržať sa
používania takejto podmienky alebo podmienky

Spoločnosť Orange mala vo svojich predtlačených

s rovnakým významom v zmluvách so všetkými

zmluvách o pripojení k mobilnej telefónnej sieti

spotrebiteľmi.

zmluvné ustanovenie, na základe ktorého má

dodávateľovi používať zmluvnú podmienku, ktorá

spoločnosť nárok na zmluvnú pokutu v prípade, ak

bola právoplatne súdom vyhlásená za neprijateľnú.

spotrebiteľ nedodržiava z akýchkoľvek dôvodov

Jej ďalším používaním dodávateľ vytvára protiprávny

ustanovenia zmluvy. Keďže sa jednalo o formulárový

stav zákonom zakázaný.

Toto

ustanovenie

zakazuje

typ zmluvy, žiaden zákazník spoločnosti Orange
nevedel obsah tohto ustanovenia ovplyvniť. Krajský
súd dospel k právnemu

názoru, že zmluvná

podmienka, na základe ktorej si Orange uplatňoval
práva zo zmluvnej pokuty je neprijateľnou zmluvnou
podmienkou v spotrebiteľskej zmluve a preto je
neplatná.

Krajský súd v Prešove predmetné konanie spoločnosti
Orange hodnotí ako uplatňovanie práva priamo
v rozpore so zákonom, v rozpore s dobrými mravmi.
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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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