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Príloha: 

 
NÁVRH ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA (TZV. 

PROTISCHRÁNKOVÝ ZÁKON) 

 

Doterajší legislatívny proces priniesol vo vzťahu k návrhu protischránkového zákona 

niekoľko zmien, ktoré sme do pôvodného návrhu dopracovali a ktoré ho precizujú. Zároveň 

sme zohľadnili aj argumenty tam, kde sa javí, že by navrhované nastavenie bolo 

kontraproduktívne až šikanózne. Avšak vypustenie týchto častí nijako nemení podstatu 

návrhu.  

 

A) Zopár najvýznamnejších zmien, ktoré boli zapracované do pôvodného 

návrhu v rámci doterajšieho legislatívneho procesu: 

 

a. Rozšírili sme okruh partnerov verejného sektora aj o fyzické a právnické 

osoby, ktoré vstupujú do vzťahu a prijímajú finančné prostriedky nad zákonom 

stanovený limit aj napr. z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od 

právnickej osoby založenej štátom alebo samosprávou, štátnym fondom, obcou, vyšším 

územným a pod. Čiže povinnosť registrovať sa nebudú mať len tí, ktorí sa 

uchádzajú o peniaze  priamo zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj tí, 

ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátnych fondov, alebo zo štátnych či 

obecných akciových spoločností. 

 

b. Rozšírili sme pôsobnosť zákona a povinnosť registrácie aj na tých, ktorí 

nadobúdajú pohľadávky voči štátu (pr. Lemikon), voči obci, štátnym a obecným 

akciovkám a pod. Napr. ak niekto vysúdi od štátu 1mil. € a postúpi túto pohľadávku 

nejakej „schránke“, bude sa musieť táto „schránka“ odkryť v registri, ak chce peniaze od 

štátu z pohľadávky. Teda ten, na koho sú prevádzané pohľadávky voči štátu, 

bude tiež partnerom verejného sektora a štát mu nevyplatí pohľadávky, 

kým sa neregistruje. 

 

c. Ďalšia novinka oproti pôvodnému návrhu, ktorú sme zapracovali v rámci doterajšieho 

legislatívneho procesu, sa dotýka zdravotných poisťovní. Povinnosť registrovať 

sa budú mať aj dodávatelia tovarov a služieb pre zdravotné poisťovne. 

Zdravotné poisťovne majú tak v rámci tejto úpravy isté špecifické 

postavenie. Na jednej strane sa musia zapísať do registra ako partner 

verejného sektora, keďže prijímajú prostriedky z verejného zdravotného 

poistenia. Súčasne však  tým verejným sektorom aj sú, keďže ďalej 

nakladajú s týmito prostriedkami a používajú ich nie len na zabezpečenie 

zdravotnej starostlivosti na základe zmluvy s poskytovateľmi, ale aj na 

obstaranie iných tovarov a služieb. (Stále hovoríme o sumách prevyšujúcich 

zákonom stanovený limit, teda nad 100.000 eur alebo v úhrne nad 250.000 eur 

v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.) 

 

d. Sprísnili sme aj režim pre zápis do registra v prípade verejných funkcionárov. 

Verejný funkcionár má byť uvedený v registri nie len ako „skutočný“ konečný užívateľ 
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výhod, ale aj v prípadoch, ak figuruje kdekoľvek v reťazci firiem v riadiacej 

alebo vlastníckej štruktúre.  

 

e. Rozšírili sme sankcie. Nepravdivé alebo neúplné údaje o verejných funkcionároch v 

registri môžu byť postihnuté najprísnejšou pokutou (odobratie hospodárskeho 

prospechu, vylúčenie štatutárov).  

 

f. Rovnako najprísnejší postih hrozí  v prípade porušenia zákazu, ktorý sme zaviedli 

a ktorý rieši konflikt záujmov medzi oprávnenou osobou a partnerom 

verejného sektora. Aby sa nestalo, že napr. advokát je partnerom verejného sektora 

a zároveň by sám sebe bol oprávnenou osobou, alebo konečný užívateľ výhod partnera 

a oprávnenej osoby je tá istá osoba. Ak v takýchto prípadoch príde k porušeniu, tak ide 

o porušenie najzávažnejších povinností v zmysle návrhu zákona s najzávažnejším 

postihom – odobratie hospodárskeho prospechu, vylúčenie štatutárov. 

 

g. V rámci protischránkového zákona riešime aj novelizáciu konkurzného zákona 

a navrhujeme, že v prípade, ak si niekto v konkurze alebo reštrukturalizácii 

uplatňuje pohľadávku nad 1mil.€ voči subjektu, ktorý v ostatných piatich 

rokoch bol alebo aktuálne je zapísaný ako partner verejného sektora, tak 

by mal pri prihlasovaní takejto pohľadávky tiež odkryť svoju vlastnícku 

štruktúru zápisom do registra. V opačnom prípade sa v zmysle konkurzného 

zákona stáva automaticky spriaznenou osobou a tým stráca hlasovacie 

právo. 

 

h. Návrh na zápis za partnera verejného sektora podáva zákonom vymedzená oprávnená 

osoba, ktorou je advokát, banka, daňový poradca alebo audítor. V rámci MPK sme 

rozšírili okruh oprávnených osôb aj o notárov. Oprávnená osoba bude 

spoluzodpovedná aj za pravdivosť zapísaných údajov v registri.  

 

i. Upravili sme povinnosť registrovať sa pre neziskový sektor. Túto povinnosť bude 

mať iba v prípadoch, ak má záujem uchádzať sa o zákazku štátu, resp. 

subjektu verejnej správy. Teda ak neziskovka bude  chcieť poskytovať napr. služby 

štátu (povedzme vzdelávanie), tak podlieha povinnosti zapísať sa do registra.  

 

j. Spomedzi partnerov verejného sektora sme vyňali banky a pobočky 

zahraničných bánk, pre účely ak im štát či obec spláca pôžičku. Splácanie 

takejto pôžičky nie je podmienené tým, aby sa banka zapísala do registra partnerov 

verejného sektora, aby sme tak neohrozili úverovanie všeobecne.  

 

k. Rovnakú výnimku majú aj subjekty, ktoré dodávajú pre zastupiteľské 

úrady v zahraničí (aby zahraničné spoločnosti, ktoré dodávajú tovary a služby 

našim konzulátom v zahraničí, nemuseli cestovať na Slovensko za slovenským 

advokátom sa registrovať). 

 

l. Povaha registra sa nijako nemenila – všetko je verejné. Zapisované údaje sa tiež 

výraznejšie nemenili s výnimkou jedinej veci – urobili sme výnimku pre firmy 
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kótované na burze, ktoré už podliehajú nejakým zverejňovacím povinnostiam a sú 

pomerne pod dohľadom. U nich konečným užívateľom výhod je 

predstavenstvo, resp. štatutárny orgán, a to platí aj pre ich 100%-né 

dcéry.  

 

m. Všetky verifikačné dokumenty budú verejné. Ich zverejnenie nie je porušením 

obchodného alebo bankového tajomstva. 

 

B)  Z pôvodného návrhu naďalej platí, že: 

 

a. Firmy, ktoré sa chcú uchádzať o verejné zdroje, budú povinné registrovať sa 

v registri partnerov verejného sektora (RPVS) a zverejniť vlastnícku 

štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Kto nie je zapísaný v 

RPVS, nespĺňa podmienku pre získanie verejných zdrojov. Do RPVS sa môžu zapisovať 

dobrovoľne aj iné osoby – po zápise sa na ne vzťahuje zákon v plnom rozsahu 

s výnimkou sankcií (transparentnosť podnikateľského prostredia). 

  

b. RPVS prevádzkuje MS SR, je verejne dostupný na webe MS SR a  vydávajú sa z neho 

výpisy. 

 

c. Registračné konanie – štandardná procedúra zápisu/zmeny/výmazu vrátane námietok, 

ktorú vykonáva príslušný okresný súd s pôsobnosťou pre celé územie SR (vyšší 

súdny úradník → sudca, bez rozhodovania odvolacieho súdu). 

 

d. Sankcie - Zápis nepravdivých údajov do registra bude mať za následok citeľne 

odstrašujúce sankcie: 

o pokuta pre partnera verejného sektora (do výšky hospodárskeho prospechu, 

inak od 10.000 do 1.000.000 eur), 

o pokuta pre štatutára partnera verejného sektora (do 100.000 eur), za 

ktorej zaplatenie ručí oprávnená osoba, ktorá nepostupovala s odbornou 

starostlivosťou, 

o výmaz partnera verejného sektora z registra (= nemožnosť  získať verejné 

zdroje), 

o právo štátu odstúpiť od zmluvy, 

o zápis štatutára partnera verejného sektora do registra diskvalifikovaných osôb 

(v trvaní 3 roky) a automatický výmaz zo všetkých obchodných spoločnosti (na 3 

roky), 

o možnosť trestného stíhania partnera verejného sektora ostáva naďalej 

zachovaná (napr. pre trestný čin subvenčného podvodu, podvodu, alebo 

skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie) – na tento účel sa 

rozširuje aj trestná zodpovednosť právnických osôb. 

 

e. Údaje môže na vlastný alebo externý podnet kontrolovať súd, ktorý register vedie. Ak sa 

rozhodne údaje preverovať, obráti sa na štatutára firmy alebo na oprávnenú osobu. 

Okrem toho môže využiť aj iné štátne orgány, ktoré sú upravené v zákone o ochrane 

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 
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(napr. finančná polícia). Rovnako sa môže obrátiť aj na tzv. povinné osoby, ktorými sú 

pre tento účel napr. banky, centrálny depozitár, burza cenných papierov, správcovská 

spoločnosť, finančný poradca, atď. 

 

NÁVRH ZÁKONA O UPOMÍNACOM KONANÍ 

 

Rýchlosť a jednoduchosť vymoženia pohľadávok ide ruka v ruke s kvalitou podnikateľského 

prostredia. Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť tento proces, 

a teda v konečnom dôsledku aj  výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje 

peniaze. 

 

Návrh zákona zavádza: 

 

a) Jediný súd pre platobné rozkazy  

o Návrhom zákona ustanovujeme jeden súd pre elektronické platobné rozkazy, ktorým 

bude Okresný súd v Banskej Bystrici. Súdy tak budú môcť využívať svoje kapacity na 

efektívnejšie a rýchlejšie riešenie sporov. 

 

b) Samostatné upomínacie konanie  

o Konania o vydanie platobného rozkazu budú odpojené od klasického sporového 

konania. Upomínacie konanie bude plne v réžii vyšších súdnych úradníkov, o 

opravnom prostriedku (sťažnosť) bude v zákonom stanovených prípadoch 

rozhodovať sudca (odmietnutie návrhu, odporu, trovy). 

 

c) Elektronizácia procesu 

o Vytvorí sa elektronická alternatíva k už existujúcemu režimu platobného rozkazu.  

o Elektronizujeme proces prostredníctvom štandardizovaných elektronických 

formulárov. Tie prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním, kde budú 

interaktívnymi nápovedami navádzaní, aby správne vyplnili jednotlivé polia 

formulárov, a tak predišli nejasným a nezrozumiteľným návrhom. Formuláre budú 

zverejnené na webovom sídle ministerstva, tlačivo odporu sa bude doručovať 

žalovanému spolu s platobným rozkazom.  

o Písomnosti a rozhodnutia sa budú doručovať elektronickými prostriedkami ako 

elektronický úradný dokument podľa osobitného zákona. Zavádza sa elektronické 

podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu do elektronickej schránky súdu 

a elektronická komunikácia so žalobcom. V prípade žalovaného sa navrhuje 

prednostne doručovanie elektronickými prostriedkami, avšak tu sa pripúšťa 

komunikácia aj v listinnej podobe v prípade doručovania platobného rozkazu či 

podania odporu. 

 

d) Inštitút povolenia splátok 

o Žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, sa inštitútom povolenia splátok za taxatívne 

uvedených podmienok umožnuje, aby mohol priznaný nárok uhradiť v mesačných  

splátkach (maximálne 10 splátok). Ak však žalovaný neuhradí čo i len jednu splátku 

včas, prichádza o výhodu splátkového kalendára a neuhradenú sumu z priznaného 

nároku je možné od žalovaného vymáhať. 
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NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA A TRESTNÉHO PORIADKU  

 

Predložená novela trestných kódexov je súčasťou legislatívneho návrhu (návrh zákona 

o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ), ktorým 

transponujeme viacero právne záväzných aktov Európskej únie do právneho poriadku 

Slovenskej republiky.  Cieľom je účinnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu a rasovo 

motivovaných trestných činov.  

 

Štatisticky počet rasovo motivovaných trestných činov a trestných činov extrémizmu klesá (zo 

102 zaevidovaných trestných činov extrémizmu v roku 2012 klesol ich počet v roku 2015 na 

30), čo sa niekedy vykladá ako úspech boja proti extrémizmu. Za týmto poklesom však môže 

byť problém pri odhaľovaní tejto trestnej činnosti. Trestná činnosť sa presúva na internet, 

kde je jej postihovanie objektívne ťažšie. Nemáme špecializáciu sudcov a absentuje aj 

znalecký odbor pre oblasť extrémizmu. Takéto prípady bývajú klasifikované aj ako 

priestupky, lebo nie je preukázaný páchateľov úmysel.  

 

Tieto a ďalšie nedostatky riešia navrhované zmeny trestných kódexov: 

 

a) Všetky konania o týchto trestných činoch by mali po novom spadať pod 

Špecializovaný trestný súd.  

 

b) Po novom pri klasifikácii rasovo motivovaného trestného činu už nebude 

nevyhnutná iba skutočná, ale aj domnelá príslušnosť poškodeného 

k niektorej rase, pôvodu, atď. (Súčasná prax je taká, že keď napr. útočník zaútočí 

na občana pre jeho pôvod - Žid, Róm - a v priebehu vyšetrovania sa ukáže, že 

napadnutý tento pôvod nemá, skutok nie je klasifikovaný ako rasovo motivovaný 

trestný čin, hoci motivácia útočníka taká bola.) 

 

c) Zmeny sa týkajú aj definície extrémistického materiálu. Ustupuje sa od 

dikcie, podľa ktorej je materiál extrémistický iba vtedy, ak sa dokáže jeho spojitosť s 

podnecovaním k nenávisti, násiliu a ďalším nežiadúcim javom. 

 

d) Trestná bude nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných 

práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia. 

 

e) Návrh zavádza skutkovú podstatu nového trestného činu apartheidu. Apartheid 

je v rámci medzinárodného trestného práva vnímaný ako zločin proti ľudskosti. Je 

možné ho definovať ako konanie jednotlivca, ktorým sa snaží zachovať režim 

charakteristický útlakom a nadvládou jednej rasovej skupiny nad inou. 
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f) V nadväznosti na predloženú úpravu rozšírime sústavu znaleckých odborov 

a odvetví aj o osobitný znalecký odbor pre oblasť extrémizmu, keďže prax 

ukazuje, že aj jeho absencia bráni dôslednému vyšetrovaniu týchto trestných činov.  


