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84
ZÁKON
z 3. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov

Èl. I

nie rozsahu jej oprávnení, povolených èinností a podmienok spracúvania osobných údajov. Prevádzkovate¾
vykoná pouèenie pred uskutoènením prvej operácie
s osobnými údajmi oprávnenou osobou..

Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:

13. V § 21 odsek 3 znie:
(3) Prevádzkovate¾ je povinný o pouèení oprávnenej
osoby vyhotovi záznam, ktorý je povinný na poiadanie úradu hodnoverne preukáza..

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

1. V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová pracovného pomeru nahrádzajú slovami pracovnoprávneho vzahu.
2. V § 8 sa vypúajú odseky 8 a 9.
Doterajie odseky 10 a 12 sa oznaèujú ako odseky 8
a 10.
3. V § 8 ods. 10 sa slová odseku 11 nahrádzajú
slovami odseku 9.
4. V § 10 ods. 3 písm. g) sa za slová tretej strany
vkladá èiarka a slová najmä osobné údaje spracúvané
v rámci ochrany majetku, finanèných alebo iných záujmov prevádzkovate¾a a osobné údaje spracúvané na zabezpeèenie bezpeènosti prevádzkovate¾a prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov.
5. V § 12 ods. 3 sa za slovo sprístupni vkladá
èiarka a slovo poskytova a za slovo Sprístupnenie
sa vkladá èiarka a slovo poskytovanie.
6. V § 15 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo ak prevádzkovate¾ spracúva osobné údaje
pod¾a § 10 ods. 1 a 2.
7. V § 15 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
a o získavanie osobných údajov na úèely uzatvorenia
pracovnoprávneho alebo obdobného vzahu.
8. V § 19 sa vypúa odsek 2.

14. V § 23 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Prevádzkovate¾, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môe výkonom doh¾adu
písomne poveri zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodriavanie zákonných
ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Tým nie je
dotknutá zodpovednos prevádzkovate¾a pod¾a odseku 1.
(3) Ak prevádzkovate¾ nepoverí zodpovednú osobu
pod¾a odseku 2, je povinný oznámi úradu tie informaèné systémy, ktoré pod¾a tohto zákona podliehajú oznamovacej povinnosti pod¾a § 34. Povinnos ustanovená
prevádzkovate¾ovi pod¾a prvej vety sa nevzahuje na
sprostredkovate¾a..
15. V § 23 sa vypúajú odseky 6 a 7.
Doterajie odseky 8 a 11 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
16. V § 23 ods. 6 sa slová odseku 10 nahrádzajú
slovami odseku 8.
17. V § 23 ods. 7 sa slová odseku 8 nahrádzajú slovami odseku 6.
18. V § 23 sa vypúa odsek 9.
19. V § 26 ods. 2 písm. c) sa slová ods. 5 a 7 nahrádzajú slovami ods. 5.

Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 2
a 5.

20. V § 26 ods. 3 sa slová je povinný nahrádzajú
slovom môe.

9. V § 19 ods. 3 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 2.

21. V § 27 ods. 1 druhej vete sa vypúa bodkoèiarka
a text za bodkoèiarkou.

10. V § 19 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
11. V § 19 ods. 4 sa slová odsekov 1 a 3 nahrádzajú
slovami odsekov 1 a 2.
12. V § 21 odsek 2 znie:
(2) Prevádzkovate¾ je povinný pouèi osobu pod¾a
odseku 1 o jej právach a povinnostiach pri spracúvaní
osobných údajov; pouèenie obsahuje najmä vymedze-

22. V § 27 ods. 2 písm. f) sa slová § 19 ods. 1 a 3 nahrádzajú slovami § 19 ods. 1 a 2 a slová § 19 ods. 4
sa nahrádzajú slovami § 19 ods. 3.
23. V § 27 ods. 3 sa slová ods. 5, 6 alebo 7 nahrádzajú slovami ods. 5.
24. Nadpis iestej hlavy znie: OZNAMOVACIA POVINNOS, OSOBITNÁ REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAÈNÝCH SYSTÉMOV.
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25. § 33 znie:
§ 33
Prevádzkovate¾ je povinný oznámi úradu informaèné
systémy, poiada úrad o osobitnú registráciu informaèných systémov alebo vies o informaèných systémoch evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom..
26. Nadpis nad § 34 znie: O z n a m o v a c i a p o v i n n o s  .
27. Nadpis pod § 34 sa vypúa.
28. V 34 ods. 1 a 2 sa slová Povinnos registrácie
nahrádzajú slovami Oznamovacia povinnos.
29. V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:
b) podliehajú doh¾adu zodpovednej osoby, ktorú písomne poveril prevádzkovate¾ pod¾a § 23 a ktorá vykonáva
doh¾ad nad ochranou osobných údajov pod¾a tohto
zákona, okrem informaèného systému, v ktorom sa
spracúvajú osobné údaje na základe § 10 ods. 3
písm. g), ktorý vdy podlieha oznamovacej povinnosti;
úrad môe rozhodnú, e informaèný systém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 10
ods. 3 písm. g), podlieha osobitnej registrácii,.
30. Nadpis § 35 sa vypúa.
31. V § 35 ods. 1 prvá veta a predvetie druhej vety znejú:
Prevádzkovate¾ je povinný oznámi informaèný systém pod¾a § 34 pred zaèatím spracúvania osobných údajov; oznámenie mono vykona aj prostredníctvom elektronického formulára. Oznámenie musí obsahova.
32. V § 35 ods. 1 písm. n) sa slová ods. 1 a 3 nahrádzajú slovami ods. 1 a 2.
33. V § 35 odsek 2 znie:
(2) Vzor oznámenia informaèného systému a príkladmý zoznam informaèných systémov pod¾a odseku 1 zverejní úrad na svojom webovom sídle..
34. V § 35 sa vypúa odsek 3.
35. Nadpis § 36 sa vypúa.
36. V § 36 ods. 1 predvetie znie:
Ak ide o informaèný systém, ktorý pod¾a § 34 podlieha oznamovacej povinnosti a oznámenie spåòa
náleitosti pod¾a § 35 ods. 1, úrad informaènému systému pridelí identifikaèné èíslo. O splnení oznamovacej
povinnosti vydá úrad na iados prevádzkovate¾a potvrdenie, ktoré obsahuje.
37. V § 36 ods. 1 písm. d) sa slovo registraèné nahrádza slovom identifikaèné.
38. V § 36 ods. 1 písmeno f) znie:
f) dátum splnenia oznamovacej povinnosti a.
39. V § 36 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
40. V § 36 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Ak oznámenie nespåòa náleitosti pod¾a § 35
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ods. 1, úrad vyzve prevádzkovate¾a na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorú urèí a ktorá nemôe by
kratia ako sedem dní. Ak prevádzkovate¾ neodstráni
nedostatky v urèenej lehote, úrad identifikaèné èíslo
nepridelí a na oznámenie sa neprihliada.
(3) Ak informaèný systém podlieha oznamovacej povinnosti a prevádzkovate¾ si splnil oznamovaciu povinnos pod¾a § 35 ods. 1, je oprávnený zaèa so spracúvaním osobných údajov odo dòa oznámenia..
41. V § 36 sa vypúajú odseky 4 a 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 4.
42. V § 36 odsek 4 znie:
(4) Ak informaèný systém prevádzkovate¾a po jeho
oznámení zaène spåòa podmienky uvedené v § 34
ods. 2, prevádzkovate¾ je povinný o tom bez zbytoèného
odkladu informova úrad; úrad odníme identifikaèné
èíslo, o èom bez zbytoèného odkladu informuje prevádzkovate¾a. Ak úrad zistí túto skutoènos pri plnení úloh
pod¾a tohto zákona z vlastnej iniciatívy, odníme identifikaèné èíslo, o èom bez zbytoèného odkladu informuje
prevádzkovate¾a. Proti rozhodnutiu o odòatí identifikaèného èísla nie je prípustný opravný prostriedok..
43. V § 37 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
ak o tom rozhodne úrad pod¾a § 34 ods. 2 písm. b),.
44. § 40 a 42 vrátane nadpisov znejú:
§ 40
Oznámenie zmien a odhlásenie
osobitnej registrácie
(1) Prevádzkovate¾ je povinný do 15 dní písomne
oznámi úradu akéko¾vek zmeny oznámených údajov
a údajov prihlásených na osobitnú registráciu, ktoré
nastanú v priebehu spracúvania; povinnos oznámenia zmien sa nevzahuje na poèet oprávnených osôb
pod¾a § 35 ods. 1 písm. d). Vzor iadosti o oznámení
zmien zverejní úrad na svojom webovom sídle.
(2) Prevádzkovate¾ je povinný do 15 dní odo dòa
skonèenia spracúvania osobných údajov písomne
oznámi ukonèenie pouívania informaèného systému
pod¾a § 35 ods. 1 a písomne odhlási informaèný systém z osobitnej registrácie. Pri písomnom oznámení
pod¾a prvej vety je prevádzkovate¾ povinný uvies najmä svoje identifikaèné údaje, názov odhlasovaného informaèného systému, identifikaèné alebo registraèné
èíslo a dátum skonèenia spracúvania osobných údajov. Vzor písomného oznámenia pod¾a prvej vety zverejní úrad na svojom webovom sídle.
(3) Zmenu oznámených údajov pod¾a odseku 1 a oznámenie ukonèenia pouívania informaèného systému
pod¾a odseku 2 mono vykona aj prostredníctvom
elektronického formulára.
§ 41
Poplatok za osobitnú registráciu
Za osobitnú registráciu a za zmenu osobitnej registrácie sa vyberá správny poplatok pod¾a osobitného
predpisu.35)
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§ 42
Sprístupnenie a zverejnenie
oznámení a osobitnej registrácie
(1) Údaje z oznámení v rozsahu pod¾a § 35 ods. 1
a osobitnej registrácie v rozsahu pod¾a § 38 ods. 1 je
úrad povinný sprístupni bezplatne komuko¾vek, kto
o to poiada.
(2) Úrad prostredníctvom svojho webového sídla zverejòuje zoznam oznámení a osobitných registrácií
v rozsahu
a) názov a identifikaèné èíslo prevádzkovate¾a informaèného systému; titul, meno a priezvisko, ak je
prevádzkovate¾om fyzická osoba, a
b) identifikaèné alebo registraèné èíslo informaèného
systému..
45. V § 43 ods. 1 sa slová nepodliehajú registrácii
nahrádzajú slovami nepodliehajú oznamovacej povinnosti.
46. V § 46 ods. 1 písm. b) sa slovo registráciu nahrádza slovami plnenie oznamovacej povinnosti.
47. V § 46 ods. 1 písmeno i) znie:
i) umoòuje splnenie oznamovacej povinnosti a vykonáva osobitnú registráciu informaèných systémov
a zabezpeèuje zverejnenie ich stavu,.
48. V § 46 sa odsek 1 dopåòa písmenom u), ktoré znie:
u) zverejòuje na svojom webovom sídle vzory pouèení
oprávnenej osoby pod¾a § 21..
49. V § 47 ods. 3 sa slová ods. 8 nahrádzajú slovami
ods. 6.
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57. V § 68 ods. 1 písm. d) sa slová ods. 10 a 11 nahrádzajú slovami ods. 8.
58. V § 68 ods. 1 písmeno h) znie:
h) nesplnil alebo poruil povinnos pod¾a § 35 ods. 1
a § 36 ods. 3 prvej vety,.
59. V § 68 ods. 1 písmeno i) znie:
i) nesplnil alebo poruil povinnos oznámenia zmien
pod¾a § 40,.
60. V § 68 ods. 2 uvádzacej vete sa slovo uloí nahrádza slovami môe uloi a suma 80 000 eur sa
nahrádza sumou 50 000 eur.
61. V § 68 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová a 8 druhej vety pred bodkoèiarkou.
62. V § 68 ods. 2 písm. e) sa slová ods. 1, 2, 4 a 5 nahrádzajú slovami ods. 1 a 3.
63. V § 68 ods. 2 písm. g) sa slová ods. 2 a 5 a 9 nahrádzajú slovami ods. 2 a 5 a 7.
64. V § 68 ods. 3 uvádzacej vete sa suma 300 000
eur nahrádza sumou 200 000 eur.
65. V § 68 ods. 3 písm. c) sa slová ods. 3 nahrádzajú
slovami ods. 2.
66. V § 68 ods. 4 uvádzacej vete sa slovo uloí nahrádza slovami môe uloi a suma 5 000 eur sa nahrádza sumou 3 000 eur.
67. V § 68 ods. 4 písmeno c) znie:
c) nesplnil alebo poruil povinnos hodnoverne preukáza vyhotovenie záznamu pouèenia oprávnených
osôb pod¾a § 21 ods. 3,.

50. § 47 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Platové a ïalie náleitosti predsedu úradu urèuje
vláda Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.38).

68. V § 68 ods. 4 písm. d) sa slová ods. 10 a 11 nahrádzajú slovami ods. 8.

51. V § 49 ods. 4 písm. c) sa slová d), f) a g) nahrádzajú slovami a) a d).

69. V § 68 ods. 5 uvádzacej vete sa slovo uloí nahrádza slovami môe uloi a suma 80 000 eur sa
nahrádza sumou 50 000 eur.

52. § 61 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na doruèovanie písomností pri výkone kontroly
sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.43a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 43a znie:

43a) § 25 a 26 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z..

53. V § 64 ods. 2 druhej vete sa vypúajú slová prvej vety.
54. § 66 znie:
§ 66
O rozklade podanom proti rozhodnutiu pod¾a § 65
rozhodne predseda úradu..
55. V § 68 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo uloí nahrádza slovami môe uloi a suma 5 000 eur sa nahrádza sumou 3 000 eur.
56. V § 68 ods. 1 písmeno c) znie:
c) nesplnil alebo poruil povinnos hodnoverne preukáza vyhotovenie záznamu pouèenia oprávnených
osôb pod¾a § 21 ods. 3,.

70. V § 68 ods. 5 písm. b) sa slová ods. 6 a 8 nahrádzajú slovami ods. 6 a 7.
71. V § 68 ods. 5 písm. e) sa slová ods. 1, 2, 4 a 5 nahrádzajú slovami ods. 1 a 3.
72. V § 68 ods. 5 písm. g) sa slová ods. 2 a 5 a 9 nahrádzajú slovami ods. 2 a 5 a 7.
73. V § 68 ods. 6 uvádzacej vete sa suma 300 000
eur nahrádza sumou 200 000 eur.
74. V § 68 ods. 6 písm. a) sa slová ods. 3 nahrádzajú slovami ods. 2.
75. V § 68 ods. 7 uvádzacej vete sa slovo uloí nahrádza slovami môe uloi a suma 3 000 eur sa nahrádza sumou 2 000 eur.
76. V § 68 ods. 7 sa vypúajú písmená d) a f).
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená d) a e).
77. V § 68 ods. 7 písm. d) sa na konci pripája slovo
alebo.
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78. V § 69 uvádzacej vete sa slovo uloí nahrádza
slovami môe uloi.
79. V § 72 odsek 2 znie:
(2) Veobecný predpis o správnom konaní41) sa
nevzahuje na
a) vykonávanie a absolvovanie skúky fyzickej osoby
na výkon funkcie zodpovednej osoby pod¾a § 24,
b) oznamovaciu povinnos pod¾a § 34 a 36 a
c) výkon kontroly pod¾a § 52 a 61, okrem doruèovania
písomností pri výkone kontroly..
80. V § 76 ods. 2 sa slová jedného roka nahrádzajú
slovami dvoch rokov.
81. Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 77a
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 15. apríla 2014
(1) Registrácie informaèných systémov vykonané do
14. apríla 2014 sa povaujú za oznámenia informaèných systémov pod¾a § 34 v znení úèinnom od 15. apríla
2014.
(2) Konania o registrácii informaèných systémov
a konania o osobitnej registrácii informaèných systémov, ktoré neboli ukonèené do 14. apríla 2014, sa dokonèia pod¾a zákona úèinného do 14. apríla 2014.
(3) Pri vyhotovovaní oznámenia pod¾a § 35 ods. 1,
oznámení zmeny oznámených údajov a oznámení
ukonèenia pouívania informaèného systému elektronickou formou sa od 15. apríla 2014 nevyaduje zaruèený elektronický podpis; od 1. septembra 2014 mono
oznámenie pod¾a § 35 ods. 1, oznámenie zmeny oznámených údajov a oznámenie ukonèenia pouívania informaèného systému vykona aj prostredníctvom elektronického formulára. Úrad zverejní elektronický
formulár na svojom webovom sídle.
(4) Konania pod¾a § 68 a 69 zaèaté pred 15. aprílom
2014 sa dokonèia pod¾a zákona úèinného do 14. apríla
2014..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z., zákona
è. 583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
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347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z.,
434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z.,
633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z.,
15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z.,
558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z.,
573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z.,
14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z.,
24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z.,
672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z.,
409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z.,
96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z.,
286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z.,
339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z.,
459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z.,
39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z.,
72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z.,
94/2013 Z. z., zákona è. 96/2013 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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122/2013 Z. z., zákona è. 144/2013 Z. z.,
154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z.,
311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z.,
347/2013 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z.,
388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z.,
506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z. a
58/2014 Z. z. sa mení takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov XXIII.
èas OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV vrátane poznámky znie:
XXIII. ÈAS
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Èiastka 31

Poznámka:
Poplatok pod¾a tejto poloky vyberá Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky..
Èl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Poloka 273

Èl. IV

Osobitná registrácia informaèného systému alebo jej
zmena
50,- eur

Tento zákon nadobúda úèinnos 15. apríla 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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85
VYHLÁKA
Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky
z 31. marca 2014,
ktorou sa ustanovuje celkové mnostvo kvót zneèisujúcich látok

Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky pod¾a § 26 ods. 2 písm. a) zákona è. 414/2012 Z. z.
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§2
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. apríla 2014.

§1
Celkové mnostvo kvót oxidov síry vyjadrených ako
oxid sirièitý na rok 2015 je uvedené v prílohe.

Peter iga v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 85/2014 Z. z.

CELKOVÉ MNOSTVO KVÓT OXIDOV SÍRY VYJADRENÝCH
AKO OXID SIRIÈITÝ NA ROK 2015

Okres

Emisné kvóty v t/rok
2015

Bratislavský kraj
Bratislava I
Bratislava II

25
7 500

Bratislava III

25

Bratislava IV

25

Bratislava V

25

Malacky

175

Pezinok

25

Senec

25

Trnavský kraj
Trnava
Dunajská Streda
Galanta

150
25
230

Hlohovec

25

Pieany

25

Senica

25

Skalica

25

Trenèiansky kraj
Trenèín

200

Bánovce nad Bebravou

25

Ilava

25

Myjava

25

Nové Mesto nad Váhom

25

Partizánske

25

Povaská Bystrica

25

Prievidza
Púchov

50 000
25

Nitriansky kraj
Nitra

25

Komárno

25

Levice

25

Nové Zámky

1 100

a¾a

25

Topo¾èany

25

Zlaté Moravce

25
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ilinský kraj
ilina

700

Bytèa

25

Èadca

25

Dolný Kubín

25

Kysucké Nové Mesto

25

Liptovský Mikulá

25

Martin
Námestovo
Ruomberok

940
25
290

Turèianske Teplice

25

Tvrdoín

25

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica

25

Banská tiavnica

25

Brezno

25

Detva

25

Krupina

25

Luèenec

25

Poltár

25

Revúca

550

Rimavská Sobota

75

Ve¾ký Krtí

25

Zvolen
arnovica
iar nad Hronom

1 500
25
350

Preovský kraj
Preov

25

Bardejov

25

Humenné

347

Kemarok

25

Levoèa

25

Medzilaborce

25

Poprad

25

Sabinov

25

Snina

100

Stará ¼ubovòa

25

Stropkov

25

Svidník

25

Vranov nad Top¾ou

1 500

Koický kraj
Koice I
Koice II
Koice III

25
9 700
25
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1 780

Koice-okolie

40

Gelnica

25

Michalovce

3 400

Roòava

25

Sobrance

25

Spiská Nová Ves

25

Trebiov

25
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86
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 91 ods. 2 zákona
è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod¾a § 12 ods. 2 zákona è. 553/2003
Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
výnos z 26. marca 2014 è. 330.002/2014-POLS, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na úèely príplatku za
tátnu slubu v krízovej oblasti a príplatku za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti.
Výnos ustanovuje krízové oblasti na úèely príplatku za tátnu slubu v krízovej oblasti a na úèely príplatku za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti.
Výnos nadobúda úèinnos 1. mája 2014.
Do výnosu mono nazrie na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky a je zverejnený na webovej stránke ministerstva.
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87
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
zo 4. marca 2014
o vydaní strieborných zberate¾ských euromincí v nominálnej hodnote
20 eur s tematikou chránený areál Dubnícke bane  nálezisko opálov

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska pod¾a § 17h ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov a pod¾a § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona è. 275/2002
Z. z. oznamuje, e vydáva do obehu strieborné zberate¾ské euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránený areál Dubnícke bane  nálezisko
opálov (ïalej len zberate¾ská eurominca).
b) Zberate¾ská eurominca má tatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberate¾ská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jej hmotnos
je 33,63 g a priemer 40 mm. Pri razbe zberate¾skej
euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti
je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1 000.
2. Vzh¾ad zberate¾skej euromince
a) Na líci zberate¾skej euromince je vyobrazený histo-

rický náhrdelník osadený dubníckymi opálmi. Náhrdelník je na pozadí doplnený siluetou netopiera, pre
ktorého sú Dubnícke bane významným zimoviskom.
V spodnej èasti mincového po¾a je tátny znak Slovenskej republiky. Nad ním je letopoèet 2014. V ¾avej èasti mincového po¾a je v opise z¾ava doprava názov tátu SLOVENSKO.
b) Na rube zberate¾skej euromince je vyobrazená silueta
netopiera vo vnútornom prostredí bane. Silueta netopiera je v spodnej èasti doplnená vchodom do tôlne
Jozef, ktorý je charakteristický pre Dubnícke bane.
V hornej èasti mincového po¾a sú v opise z¾ava doprava
nápisy NÁLEZISKO OPÁLOV a DUBNÍCKE BANE.
tylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu zberate¾skej euromince Márie Poldaufovej MP a znaèka Mincovne Kremnica, tátny
podnik, ktorú tvorí skratka MK medzi dvoma razidlami, sú umiestnené do vchodu do tôlne Jozef.
c) Na hrane mince je reliéfny nápis OSOBITOSTI PRÍRODY SLOVENSKA. Zaèiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením tylizovaného kvetu.





tát vydania: Slovenská republika
Zaèiatok vydávania: jún 2014

Jozef Makúch v. r.

Èiastka 31

Zbierka zákonov è. 88/2014

Strana 817

88
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. apríla 2014 uloené tieto kolektívne zmluvy vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2014  2015 z 27. marca 2014 uzatvorená medzi Odborovým zväzom
KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.
2. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na rok 2014 z 11. marca 2014 uzatvorená medzi Zdruením zamestnávate¾ov technických sluieb v po¾nohospodárstve a lesníctve Slovakia
a
Odborovým zväzom pracovníkov po¾nohospodárstva na Slovensku.
3. Kolektívna zmluva vyieho stupòa z 24. marca 2014 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými
kresanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, aobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
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89
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 27. júna 2013 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského tátu o spolupráci v oblasti
priemyselného výskumu a vývoja.
Dohoda nadobudla platnos 19. februára 2014 v súlade s èlánkom 8 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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90
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 5. februára 2014 sa
skonèila platnos Zmluvy o priate¾stve a spolupráci medzi Èeskoslovenskou socialistickou republikou a Jemenskou
¾udovou demokratickou republikou (Aden, 14. septembra 1981, vyhláka è. 122/1982 Zb.) na základe výpovede Slovenskej republiky v súlade s jej èlánkom 15.
Národná rada Slovenskej republiky schválila skonèenie platnosti zmluvy uznesením è. 1314 z 27. marca 2001.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o skonèení platnosti zmluvy 9. apríla 2001.
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91
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 19. decembra 2011 bol
v New Yorku prijatý Opèný protokol k Dohovoru o právach dieaa o procedúre oznámení.
Za Slovenskú republiku bol podpísaný 28. februára 2012 v eneve.
Národná rada Slovenskej republiky s opèným protokolom vyslovila súhlas uznesením è. 884 z 29. októbra 2013
a rozhodla, e ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval opèný protokol 26. novembra 2013. Ratifikaèná listina bola 3. decembra
2013 uloená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Opèný protokol nadobudne platnos 14. apríla 2014 v súlade s èlánkom 19 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnos 14. apríla 2014 v súlade s èlánkom 19 ods. 1.
Pri podpise opèného protokolu Slovenská republika urobila toto vyhlásenie:
Slovenská republika uznáva príslunos Výboru OSN pre práva dieaa prija a posúdi oznámenia pod¾a èlánku 12 ods. 1 opèného protokolu.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Tomáikova 20,
821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15, e-mail: batomasikova@epi.sk.
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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K oznámeniu è. 91/2014 Z. z.

OPÈNÝ PROTOKOL
K DOHOVORU O PRÁVACH DIEAA O PROCEDÚRE OZNÁMENÍ

Zmluvné strany tohto protokolu,
majúc na zreteli, e pod¾a zásad vyhlásených v Charte Organizácie Spojených národov je uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých a nescudzite¾ných práv
vetkých èlenov ¾udskej rodiny základom slobody,
spravodlivosti a mieru vo svete,
poznamenávajúc, e zmluvné táty Dohovoru o právach dieaa (ïalej len dohovor) uznávajú práva
v òom priznané kadému dieau v rámci ich jurisdikcie bez diskriminácie akéhoko¾vek druhu, bez oh¾adu
na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboenstvo, politické alebo iné presvedèenie, národnostnú, etnickú
alebo sociálnu príslunos, majetkové pomery, zdravotné postihnutie, narodenie alebo iné postavenie dieaa, jeho rodièa alebo právneho zástupcu,
opätovne potvrdzujúc univerzálnos, nedelite¾nos,
vzájomnú závislos a prepojenos vetkých ¾udských
práv a základných slobôd,
opätovne potvrdzujúc tie postavenie dieaa ako
subjektu práv a ako ¾udskej bytosti s vlastnou dôstojnosou a vyvíjajúcimi sa schopnosami,
uznávajúc, e osobitné a závislé postavenie detí môe
pre ne vytvára skutoèné akosti pri dosahovaní nápravy v prípade poruenia ich práv,
majúc na zreteli, e tento protokol posilní a doplní
národné a regionálne mechanizmy umoòujúce deom
predklada sanosti v prípade poruenia ich práv,
uznávajúc, e najlepí záujem dieaa má by prvoradý pri úvahách o zabezpeèení nápravy poruenia práv
dieaa a e takáto náprava by mala vzia do úvahy potrebu citlivého prístupu k dieau na kadej úrovni,
podporujúc zmluvné táty v tom, aby vytvorili vhodné národné mechanizmy umoòujúce dieau, ktorého
práva boli poruené, prístup k úèinným prostriedkom
nápravy na vnútrotátnej úrovni,
poznamenávajúc, e národné intitúcie pre ¾udské
práva a iné pecializované intitúcie poverené podporou a ochranou práv dieaa môu v tomto smere zohráva dôleitú úlohu,
majúc na zreteli, e pre posilnenie a doplnenie takýchto národných mechanizmov a ïaliu implementáciu dohovoru, resp. Opèného protokolu o predaji detí,
detskej prostitúcii a detskej pornografii a Opèného
protokolu o úèasti detí v ozbrojených konfliktoch by
bolo vhodné umoni Výboru pre práva dieaa (ïalej
len výbor) vykonáva úlohy ustanovené týmto protokolom,

dohodli sa takto:
ÈAS I
VEOBECNÉ USTANOVENIA
Èlánok 1
Príslunos Výboru pre práva dieaa
1. Zmluvná strana tohto protokolu uznáva príslunos výboru v súlade s týmto protokolom.
2. Výbor neuplatòuje svoju príslunos voèi zmluvnej strane tohto protokolu v otázkach týkajúcich sa poruenia práv ustanovených nástrojom, ktorého tát nie
je zmluvnou stranou.
3. Výbor neprijíma iadne oznámenia, ak sa týkajú
tátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto protokolu.
Èlánok 2
Veobecné zásady upravujúce úlohy výboru
Pri výkone úloh ustanovených týmto protokolom sa
výbor riadi zásadou najlepieho záujmu dieaa. Berie
tie do úvahy práva a názory dieaa, prièom názorom
dieaa venuje primeranú vános s oh¾adom na jeho
vek a zrelos.
Èlánok 3
Rokovací poriadok
1. Výbor prijme rokovací poriadok, ktorý bude dodriava pri výkone svojich úloh ustanovených týmto
protokolom. Pritom vezme do úvahy predovetkým èlánok 2 tohto protokolu s cie¾om zabezpeèi citlivý prístup k dieau.
2. Výbor zahrnie do svojho rokovacieho poriadku záruky predchádzania manipulácii s dieaom zo strany
tých, ktorí konajú v mene dieaa a môe odmietnu
preskúma oznámenie, ktoré pod¾a jeho úvahy nie je
v najlepom záujme dieaa.
Èlánok 4
Ochranné opatrenia
1. Zmluvná strana uskutoèní vetky prísluné kroky, aby zabezpeèila, e jednotlivci v jej jurisdikcii nebudú v dôsledku predloenia oznámenia alebo spolupráce s výborom na základe tohto protokolu vystavení
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poruovaniu ¾udských práv, zlému zaobchádzaniu èi
zastraovaniu.
2. Totonos takéhoto jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov nebude zverejnená bez ich výslovného súhlasu.
ÈAS II
PROCEDÚRA OZNÁMENÍ
Èlánok 5
Individuálne oznámenia
1. Oznámenia mono predklada jednotlivcami alebo
skupinami jednotlivcov alebo v mene jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov, na ktorých sa vzahuje jurisdikcia zmluvnej strany, ktorí tvrdia, e sa stali obeami
poruovania ktoréhoko¾vek z práv ustanovených niektorým z nasledovných nástrojov, ktorých zmluvnou
stranou je tento tát
(a) dohovor;
(b) Opèný protokol k dohovoru o predaji detí, detskej
prostitúcii a detskej pornografii;
(c) Opèný protokol k dohovoru o úèasti detí v ozbrojených konfliktoch.
2. Ak je oznámenie predloené v mene jednotlivca
alebo skupiny jednotlivcov, vyaduje sa ich súhlas, okrem prípadov, ak predkladate¾ sanosti môe odôvodni konanie v ich mene bez ich súhlasu.
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(f) je oznámenie zjavne nepodloené alebo ak je nedostatoène odôvodnené;
(g) skutoènosti, ktoré sú predmetom oznámenia, nastali pred dòom nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre dotknutú zmluvnú stranu, s výnimkou prípadov, keï dané skutoènosti pretrvávali aj po tomto
dátume;
(h) oznámenie nebolo predloené do jedného roka od vyèerpania vnútrotátnych prostriedkov nápravy,
s výnimkou prípadov, keï predkladate¾ preukáe, e
oznámenie nebolo moné predloi v ustanovenej
èasovej lehote.
Èlánok 8
Zasielanie oznámení
1. Výbor postúpi vetky oznámenia, ktoré mu boli
predloené v zmysle tohto protokolu dotknutej zmluvnej strane èo najskôr pri zachovaní princípu dôvernosti
informácií s výnimkou prípadu, ak výbor rozhodne
o oznámení ako o neprijate¾nom bez upovedomenia
dotknutej zmluvnej strany.
2. Zmluvná strana predloí výboru písomné vysvetlenie alebo stanovisko, ktorým objasní celú záleitos
a prípadné prostriedky nápravy, ktoré zabezpeèila.
Zmluvná strana predloí odpoveï èo najskôr, najneskôr vak do iestich mesiacov.
Èlánok 9

Èlánok 6

Zmier

Predbené opatrenia

1. Výbor poskytne dotknutým stranám súèinnos
s cie¾om dosiahnutia zmieru v danej záleitosti pri dodraní povinností ustanovených dohovorom a/alebo
jeho opènými protokolmi.

1. Kedyko¾vek po prijatí oznámenia a pred rozhodnutím v merite veci môe výbor poiada dotknutú
zmluvnú stranu, aby bezodkladne zváila prijatie predbených opatrení, ktoré môu by za výnimoèných
okolností potrebné na to, aby sa predilo vzniku monej nenapravite¾nej kody na strane obete alebo obetí
údajného poruenia práv.
2. Ak výbor vyuije právomoc pod¾a odseku 1 tohto
èlánku, neznamená to, e rozhodol o prijate¾nosti alebo
o merite veci.
Èlánok 7
Prijate¾nos
Výbor povauje oznámenie za neprijate¾né, ak:
(a) je oznámenie anonymné;
(b) oznámenie nie je vyhotovené v písomnej podobe;
(c) oznámenie predstavuje zneuitie práva predloi také oznámenia alebo ak je nezluèite¾né s ustanoveniami dohovoru a/alebo jeho opèných protokolov;
(d) výbor posudzoval rovnakú vec u predtým alebo rovnaká vec bola alebo je predmetom iného medzinárodného vyetrovacieho alebo zmierovacieho konania;
(e) neboli vyèerpané vetky dostupné vnútrotátne
prostriedky nápravy; toto neplatí, ak je vyuitie
prostriedkov nápravy neprimerane predlované alebo ak je nepravdepodobné, e prinesie úèinnú nápravu;

2. Dosiahnutím zmieru pod doh¾adom výboru sa
uzavrie proces posudzovania oznámenia predloeného
v zmysle tohto protokolu.
Èlánok 10
Posudzovanie oznámení
1. Výbor posúdi oznámenia, ktoré mu boli predloené v zmysle tohto protokolu èo najrýchlejie a vo svetle
vetkých predloených dokumentov pod podmienkou,
e tieto dokumenty budú postúpené dotknutým stranám.
2. Pri posudzovaní oznámení v zmysle tohto protokolu zasadá výbor neverejne.
3. Ak výbor poiadal o prijatie predbených opatrení,
posúdi oznámenie urýchlene.
4. Pri posudzovaní oznámení o údajnom poruení
hospodárskych, sociálnych alebo kultúrnych práv posúdi výbor primeranos krokov, ktoré zmluvná strana
uskutoènila v súlade s èlánkom 4 dohovoru. Výbor tak
urobí s prihliadnutím na skutoènos, e zmluvná strana môe prija celý rad opatrení na realizáciu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ustanovených
dohovorom.
5. Po posúdení oznámenia výbor bezodkladne pred-
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ÈAS III

loí dotknutým stranám svoje názory vrátane prípadných odporúèaní.

VYETROVANIE

Èlánok 11

Èlánok 13

Ïalí postup

Vyetrovanie prípadov závaného
alebo systematického poruovania práv

1. Zmluvná strana náleite zvái názory výboru spolu s prípadnými odporúèaniami a predloí písomnú odpoveï vrátane informácií o opatreniach, ktoré prijala
alebo ktoré zamý¾a prija so zrete¾om na názory a odporúèania výboru. Zmluvná strana predloí svoju odpoveï èo najskôr, najneskôr vak do iestich mesiacov.

1. Ak výbor dostane spo¾ahlivé informácie o tom, e
niektorá zmluvná strana sa dopúa závaneho alebo systematického poruovania práv ustanovených
dohovorom alebo jeho Opèným protokolom o predaji
detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii alebo
Opèným protokolom o úèasti detí v ozbrojených konfliktoch, vyzve túto zmluvnú stranu na spoluprácu pri
posúdení týchto informácií a za týmto úèelom na bezodkladné predloenie stanoviska k daným informáciám.

2. Výbor môe poiada zmluvnú stranu o predloenie ïalích informácií o akýchko¾vek opatreniach, ktoré tento tát prijal v reakcii na názory a odporúèania
výboru alebo na realizáciu zmieru, ak nejaké boli prijaté, vrátane tých, ktoré výbor povauje za primerané,
v následných správach zmluvnej strany pod¾a èlánku 44 dohovoru, èlánku 12 Opèného protokolu o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii alebo
èlánku 8 Opèného protokolu o úèasti detí v ozbrojených konfliktoch.
Èlánok 12
Oznámenia medzi tátmi
1. Zmluvná strana tohto protokolu môe kedyko¾vek
vyhlási, e uznáva príslunos výboru prija a posúdi
oznámenie jednej zmluvnej strany o tom, e iná zmluvná strana neplní svoje záväzky ustanovené niektorým
z nasledujúcich nástrojov, ktorých zmluvnou stranou
je dotknutý tát:
(a) dohovor;
(b) Opèný protokol k dohovoru o predaji detí, detskej
prostitúcii a detskej pornografii;
(c) Opèný protokol k dohovoru o úèasti detí v ozbrojených konfliktoch.
2. Výbor neprijme oznámenia týkajúce sa zmluvnej
strany, ktorá také vyhlásenie neurobila, ani oznámenie
od zmluvnej strany, ktorá také vyhlásenie neurobila.
3. Výbor poskytne zmluvným stranám súèinnos pri
sprostredkovaní pokojného urovnania danej záleitosti pri dodraní povinností ustanovených dohovorom
a jeho opènými protokolmi.
4. Vyhlásenia pod¾a odseku 1 tohto èlánku uloia
zmluvné strany u generálneho tajomníka Organizácie
Spojených národov, ktorý pole kópie týchto vyhlásení
ostatným zmluvným stranám. Vyhlásenie je moné kedyko¾vek odvola prostredníctvom oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi. Odvolanie vyhlásenia
nemá vplyv na posudzovanie akejko¾vek záleitosti,
ktorá je predmetom oznámenia u doruèeného na základe tohto èlánku. Keï generálny tajomník prijme
oznámenie o odvolaní vyhlásenia, nie je na základe tohto èlánku moné prija iadne ïalie oznámenie ktorejko¾vek zmluvnej strany, pokia¾ dotknutá zmluvná strana neposkytne nové vyhlásenie.

2. S prihliadnutím na stanoviská predloené dotknutou zmluvnou stranou a na základe ïalích spo¾ahlivých informácií, ktoré má k dispozícii, môe výbor
urèi jedného alebo viacerých svojich èlenov, ktorí vec
preetria a urýchlene predloia výboru správu. Ak je to
odôvodnené a zmluvná strana udelí súhlas, súèasou
vyetrovania môe by aj návteva jej územia.
3. Vyetrovanie sa uskutoèòuje pri zachovaní princípu dôvernosti informácií a so snahou o spoluprácu so
zmluvnou stranou vo vetkých tádiách konania.
4. Po preverení zistení takéhoto vyetrovania ich výbor bezodkladne postupuje dotknutej zmluvnej strane
spolu s prípadnými pripomienkami a odporúèaniami.
5. Dotknutá zmluvná strana predloí výboru svoje
stanovisko èo najskôr a najneskôr do iestich mesiacov
od prijatia zistení, pripomienok a odporúèaní výboru.
6. Po skonèení konania v súvislosti s vyetrovaním
vedeným v súlade s odsekom 2 tohto èlánku môe výbor po konzultácii s dotknutou zmluvnou stranou rozhodnú, e preh¾ad výsledkov konania zahrnie do svojej správy pod¾a èlánku 16 tohto protokolu.
7. Kadá zmluvná strana môe v èase podpisu alebo
ratifikácie tohto protokolu alebo v èase pristúpenia
k tomuto protokolu vyhlási, e neuznáva príslunos
výboru, ktorú mu priznáva tento èlánok s oh¾adom na
práva ustanovené niektorými alebo vetkými nástrojmi uvedenými v odseku 1.
8. Zmluvná strana, ktorá urobila vyhlásenie pod¾a
odseku 7 tohto èlánku, môe svoje vyhlásenie kedyko¾vek odvola prostredníctvom oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
Èlánok 14
Postup po ukonèení vyetrovania
1. Ak je to potrebné, po uplynutí esmesaènej lehoty pod¾a èlánku 13 odseku 5 môe výbor vyzva príslunú zmluvnú stranu, aby informovala výbor o opatreniach, ktoré sa prijali alebo ktoré sú plánované
v reakcii na vyetrovanie vedené na základe èlánku 13
tohto protokolu.
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2. Výbor môe vyzva zmluvnú stranu, aby poskytla
ïalie informácie o vetkých opatreniach prijatých
zmluvnou stranou v reakcii na vyetrovanie vedené na
základe èlánku 13, vrátane, ak to výbor povauje za
vhodné, v následných správach zmluvnej strany pod¾a
èlánku 44 dohovoru, èlánku 12 Opèného protokolu
k dohovoru o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej
pornografii alebo èlánku 8 Opèného protokolu k dohovoru o úèastí detí v ozbrojených konfliktoch.
ÈAS IV
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Èlánok 15
Medzinárodná pomoc a spolupráca
1. So súhlasom príslunej zmluvnej strany môe výbor postúpi pecializovaným agentúram Organizácie
Spojených národov, fondom a programom a ïalím
kompetentným orgánom svoje názory a odporúèania
týkajúce sa oznámení a vyetrovaní, ktoré poukazujú
na potrebu technického poradenstva alebo pomoci,
spoloène s prípadnými stanoviskami a návrhmi zmluvnej strany k názorom a odporúèaniam výboru.
2. So súhlasom dotknutej zmluvnej strany môe výbor tie upriami pozornos takýchto orgánov na akéko¾vek záleitosti vyplývajúce z oznámení posudzovaných na základe tohto protokolu, ktoré im môu
napomôc pri rozhodovaní v rozsahu ich kompetencií
o vhodnosti medzinárodných opatrení prijatých s cie¾om pomôc zmluvným stranám pri dosahovaní pokroku pri realizácii práv uznaných dohovorom a/alebo
jeho opènými protokolmi.
Èlánok 16
Správa pre Valné zhromadenie
Do svojej správy, ktorú predkladá Valnému zhromadeniu kadé dva roky v súlade s èlánkom 44 ods. 5
dohovoru, zahrnie výbor súhrnnú informáciu o svojich
aktivitách v zmysle tohto protokolu.
Èlánok 17
Informovanie o opènom protokole
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mi, ktoré ratifikovali dohovor alebo pristúpili
k dohovoru alebo ku ktorémuko¾vek z jeho prvých
dvoch opèných protokolov. Ratifikaèné listiny budú
uloené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
3. Tento protokol je otvorený na prístup vetkým tátom, ktoré ratifikovali dohovor alebo pristúpili k dohovoru alebo ku ktorémuko¾vek z jeho prvých dvoch opèných protokolov.
4. Prístup sa uskutoèní uloením listiny o pristúpení
u generálneho tajomníka.
Èlánok 19
Nadobudnutie platnosti
1. Tento protokol nadobúda platnos tri mesiace od
uloenia desiatej ratifikaènej listiny alebo listiny o pristúpení.
2. Pre kadý tát, ktorý ratifikuje tento protokol alebo k nemu pristúpi po uloení desiatej ratifikaènej listiny alebo listiny o pristúpení, nadobudne tento protokol platnos tri mesiace po dátume uloenia jeho
ratifikaènej listiny alebo listiny o pristúpení.
Èlánok 20
Poruenia,
ku ktorým dolo po nadobudnutí platnosti
1. Príslunos výboru sa týka výluène poruenia
práv ustanovených dohovorom a/alebo jeho prvými
dvoma opènými protokolmi zmluvnou stranou, ktoré
sa vyskytli po nadobudnutí platnosti tohto protokolu.
2. Ak sa tát stane zmluvnou stranou tohto protokolu po nadobudnutí jeho platnosti, povinnosti tohto tátu voèi výboru sa týkajú výluène poruení práv ustanovených dohovorom a/alebo jeho prvými dvoma
opènými protokolmi, ku ktorým dolo po nadobudnutí
platnosti tohto protokolu pre daný tát.
Èlánok 21
Zmeny a doplnenia

1. Tento protokol je otvorený na podpis vetkým tátom, ktoré podpísali, ratifikovali dohovor alebo pristúpili k dohovoru alebo ku ktorémuko¾vek z jeho prvých
dvoch opèných protokolov.

1. Kadá zmluvná strana môe navrhnú zmenu
a doplnenie tohto protokolu a predloi ju generálnemu
tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník oboznámi s navrhovanými zmenami a doplneniami zmluvné strany so iadosou, aby mu oznámili, èi súhlasia so zvolaním konferencie zmluvných
strán s cie¾om zvái návrhy a rozhodnú o nich. V prípade, ak do tyroch mesiacov od dátumu takéhoto
oznámenia vyjadrí súhlas so zvolaním konferencie aspoò jedna tretina zmluvných strán, generálny tajomník zvolá konferenciu pod zátitou Organizácie Spojených národov. Pozmeòujúci návrh schválený
dvojtretinovou väèinou prítomných a hlasujúcich
zmluvných strán predloí generálny tajomník Valnému
zhromadeniu Organizácie Spojených národov na
schválenie a následne vetkým zmluvným stranám na
prijatie.

2. Tento protokol podlieha ratifikácii vetkými tát-

2. Zmeny a doplnenia prijaté a schválené v súlade

Kadá zmluvná strana sa zaväzuje informova verejnos a rozirova informácie o tomto protokole a umoni prístup k informáciám o názoroch a odporúèaniach
výboru, najmä v záleitostiach, ktoré sa týkajú zmluvnej strany, vhodným a aktívnym spôsobom a formátom
prístupným rovnako dospelým ako aj deom, vrátane
osôb so zdravotným postihnutím.
Èlánok 18
Podpis, ratifikácia a pristúpenie
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s odsekom 1 tohto èlánku nadobudnú platnos tridsiaty deò po dátume, keï poèet uloených listín o prijatí
dosiahne dve tretiny z poètu tátov, ktoré boli zmluvnými stranami ku dòu prijatia pozmeòujúceho návrhu. Pozmeòujúci návrh následne nadobudne platnos
pre kadú ïaliu zmluvnú stranu tridsiaty deò po uloení jeho listiny o prijatí. Pozmeòujúci návrh je záväzný
len pre tie zmluvné strany, ktoré ho prijali.
Èlánok 22
Výpoveï
1. Kadá zmluvná strana môe kedyko¾vek vypoveda tento protokol prostredníctvom písomného oznámenia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Výpoveï nadobúda úèinnos jeden rok
odo dòa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.
2. Výpoveï nemá vplyv na pokraèovanie uplatòovania ustanovení tohto protokolu na oznámenia predloené pod¾a èlánkov 5 alebo 12 alebo na vyetrovanie zaèaté pod¾a èlánku 13 pred dòom nadobudnutia
úèinnosti výpovede.
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Èlánok 23
Uloenie a oznámenia generálneho tajomníka
Organizácie Spojených národov
1. Tento protokol je uloený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
2. Generálny tajomník informuje kadý tát o
(a) podpísaní, ratifikácii tohto protokolu a o pristúpení
k nemu;
(b) dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu
a o akomko¾vek pozmeòujúcom návrhu pod¾a èlánku 21;
(c) odstúpení od protokolu pod¾a èlánku 22.
Èlánok 24
Jazyky
1. Tento protokol, ktorého arabské, èínske, anglické,
francúzske, ruské a panielske znenie má rovnakú
platnos, bude uloený v archíve Organizácie Spojených národov.
2. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zale overené kópie tohto protokolu vetkým tátom.

Príloha k èiastke 31

Zbierka zákonov 2014

Strana 183

K oznámeniu è. 91/2014 Z. z.

OPTIONAL PROTOCOL
TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON A COMMUNICATIONS
PROCEDURE
The States parties to the present Protocol,
Considering that, in accordance with the principles
proclaimed in the Charter of the United Nations, the
recognition of the inherent dignity and the equal and
inalienable rights of all members of the human family
is the foundation of freedom, justice and peace in the
world,
Noting that the States parties to the Convention on
the Rights of the Child (hereinafter referred to as the
Convention) recognize the rights set forth in it to each
child within their jurisdiction without discrimination
of any kind, irrespective of the childs or his or her
parents or legal guardians race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national, ethnic or
social origin, property, disability, birth or other status,
Reaffirming
the
universality,
indivisibility,
interdependence and interrelatedness of all human
rights and fundamental freedoms,

pornography and on the involvement of children in
armed conflict, it would be appropriate to enable
the Committee on the Rights of the Child (hereinafter
referred to as the Committee) to carry out the
functions provided for in the present Protocol,
Have agreed as follows:
PART I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Competence of the Committee
on the Rights of the Child
1. A State party to the present Protocol recognizes
the competence of the Committee as provided for by the
present Protocol.

Reaffirming also the status of the child as a subject of
rights and as a human being with dignity and with
evolving capacities,

2. The Committee shall not exercise its competence
regarding a State party to the present Protocol on
matters concerning violations of rights set forth in an
instrument to which that State is not a party.

Recognizing that childrens special and dependent
status may create real difficulties for them in pursuing
remedies for violations of their rights,

3. No communication shall be received by the
Committee if it concerns a State that is not a party to
the present Protocol.

Considering that the present Protocol will reinforce
and complement national and regional mechanisms
allowing children to submit complaints for violations of
their rights,
Recognizing that the best interests of the child
should be a primary consideration to be respected in
pursuing remedies for violations of the rights of the
child, and that such remedies should take into account
the need for child-sensitive procedures at all levels,
Encouraging States parties to develop appropriate
national mechanisms to enable a child whose rights
have been violated to have access to effective remedies
at the domestic level,
Recalling the important role that national human
rights institutions and other relevant specialized
institutions, mandated to promote and protect the
rights of the child, can play in this regard,
Considering that, in order to reinforce and
complement such national mechanisms and to further
enhance the implementation of the Convention and,
where applicable, the Optional Protocols thereto on the
sale of children, child prostitution and child

Article 2
General principles guiding the functions
of the Committee
In fulfilling the functions conferred on it by the
present Protocol, the Committee shall be guided by the
principle of the best interests of the child. It shall also
have regard for the rights and views of the child, the
views of the child being given due weight in accordance
with the age and maturity of the child.
Article 3
Rules of procedure
1. The Committee shall adopt rules of procedure to
be followed when exercising the functions conferred on
it by the present Protocol. In doing so, it shall have
regard, in particular, for article 2 of the present
Protocol in order to guarantee childsensitive
procedures.
2. The Committee shall include in its rules of
procedure safeguards to prevent the manipulation of
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the child by those acting on his or her behalf and may
decline to examine any communication that it
considers not to be in the childs best interests.
Article 4
Protection measures
1. A State party shall take all appropriate steps to
ensure that individuals under its jurisdiction are not
subjected to any human rights violation, ill-treatment
or intimidation as a consequence of communications
or cooperation with the Committee pursuant to the
present Protocol.
2. The identity of any individual or group of
individuals concerned shall not be revealed publicly
without their express consent.
PART II
COMMUNICATIONS PROCEDURE
Article 5
Individual communications
1. Communications may be submitted by or on
behalf of an individual or group of individuals, within
the jurisdiction of a State party, claiming to be victims
of a violation by that State party of any of the rights set
forth in any of the followinginstruments to which that
State is a party:
(a) The Convention;
(b) The Optional Protocol to the Convention on the sale
of children, child prostitution and child
pornography;
(c) The Optional Protocol to the Convention on the
involvement of children in armed conflict.
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(a) The communication is anonymous;
(b) The communication is not in writing;
(c) The communication constitutes an abuse of the
right of submission of such communications or is
incompatible with the provisions of the Convention
and/or the Optional Protocols thereto;
(d) The same matter has already been examined by the
Committee or has been or is being examined under
another procedure of international investigation or
settlement;
(e) All available domestic remedies have not been
exhausted. This shall not be the rule where the
application of the remedies is unreasonably
prolonged or unlikely to bring effective relief;
(f) The communication is manifestly ill founded or not
sufficiently substantiated;
(g) The facts that are the subject of the communication
occurred prior to the entry into force of the present
Protocol for the State party concerned, unless those
facts continued after that date;
(h) The communication is not submitted within one
year after the exhaustion of domestic remedies,
except in cases where the author can demonstrate
that it had not been possible to submit the
communication within that time limit.
Article 8
Transmission of the communication
1. Unless the Committee considers a communication
inadmissible without reference to the State party
concerned,
the
Committee
shall
bring
any
communication submitted to it under the present
Protocol confidentially to the attention of the State
party concerned as soon as possible.

2. Where a communication is submitted on behalf of
an individual or group of individuals, this shall be with
their consent unless the author can justify acting on
their behalf without such consent.

2. The State party shall submit to the Committee
written explanations or statements clarifying the
matter and the remedy, if any, that it may have
provided. The State party shall submit its response as
soon as possible and within six months.

Article 6

Article 9

Interim measures

Friendly settlement

1. At any time after the receipt of a communication
and before a determination on the merits has been
reached, the Committee may transmit to the State
party concerned for its urgent consideration a request
that the State party take such interim measures as
may be necessary in exceptional circumstances to
avoid possible irreparable damage to the victim or
victims of the alleged violations.

1. The Committee shall make available its good
offices to the parties concerned with a view to reaching
a friendly settlement of the matter on the basis of
respect for the obligations set forth in the Convention
and/or the Optional Protocols thereto.

2. Where the Committee exercises its discretion
under paragraph 1 of the present article, this does not
imply a determination on admissibility or on the merits
of the communication.
Article 7
Admissibility
The Committee shall consider a communication
inadmissible when:

2. An agreement on a friendly settlement reached
under the auspices of the Committee closes
consideration of the communication under the present
Protocol.
Article 10
Consideration of communications
1. The Committee shall consider communications
received under the present Protocol as quickly as
possible, in the light of all documentation submitted to
it, provided that this documentation is transmitted to
the parties concerned.
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2. The Committee shall hold closed meetings when
examining communications received under the
present Protocol.
3. Where the Committee has requested interim
measures, it shall expedite the consideration of the
communication.
4. When examining communications alleging
violations of economic, social or cultural rights, the
Committee shall consider the reasonableness of the
steps taken by the State party in accordance with
article 4 of the Convention. In doing so, the Committee
shall bear in mind that the State party may adopt
a range of possible policy measures for the
implementation of the economic, social and cultural
rights in the Convention.
5. After examining a communication, the Committee
shall, without delay, transmit its views on the
communication, together with its recommendations, if
any, to the parties concerned.
Article 11
Follow-up
1. The State party shall give due consideration to the
views of the Committee, together with its
recommendations, if any, and shall submit to the
Committee a written response, including information
on any action taken and envisaged in the light of the
views and recommendations of the Committee. The
State party shall submit its response as soon as
possible and within six months.
2. The Committee may invite the State party to
submit further information about any measures the
State party has taken in response to its views or
recommendations or implementation of a friendly
settlement agreement, if any, including as deemed
appropriate by the Committee, in the State partys
subsequent reports under article 44 of the Convention,
article 12 of the Optional Protocol on the sale of
children, child prostitution and child pornography or
article 8 of the Optional Protocol on the involvement of
children in armed conflict, where applicable.
Article 12
Inter-State communications
1. A State party to the present Protocol may, at any
time, declare that it recognizes the competence of the
Committee to receive and consider communications in
which a State party claims that another State party is
not fulfilling its obligations under any of the following
instruments to which the State is a party:
(a) The Convention;
(b) The Optional Protocol to the Convention on the sale
of children, child prostitution
and child pornography;
(c) The Optional Protocol to the Convention on the
involvement of children in armed conflict.
2. The Committee shall not receive communications
concerning a State party that has not made such
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a declaration or communications from a State party
that has not made such a declaration.
3. The Committee shall make available its good
offices to the States parties concerned with a view to
a friendly solution of the matter on the basis of the
respect for the obligations set forth in the Convention
and the Optional Protocols thereto.
4. A declaration under paragraph 1 of the present
article shall be deposited by the States parties with the
Secretary-General of the United Nations, who shall
transmit copies thereof to the other States parties. A
declaration may be withdrawn at any time by
notification
to
the
Secretary-General.
Such
a withdrawal shall not prejudice the consideration of
any matter that is the subject of a communication
already transmitted under the present article; no
further communications by any State party shall be
received under the present article after the notification
of withdrawal of the declaration has been received by
the Secretary-General, unless the State party
concerned has made a new declaration.
PART III
INQUIRY PROCEDURE
Article 13
Inquiry procedure for grave
or systematic violations
1. If the Committee receives reliable information
indicating grave or systematic violations by a State
party of rights set forth in the Convention or in the
Optional Protocols thereto on the sale of children, child
prostitution and child pornography or on the
involvement of children in armed conflict, the
Committee shall invite the State party to cooperate
in the examination of the information and, to this end,
to submit observations without delay with regard to the
information concerned.
2. Taking into account any observations that may
have been submitted by the State party concerned, as
well as any other reliable information available to it,
the Committee may designate one or more of its
members to conduct an inquiry and to report urgently
to the Committee. Where warranted and with the
consent of the State party, the inquiry may include
a visit to its territory.
3. Such
an
inquiry
shall
be
conducted
confidentially, and the cooperation of the State party
shall be sought at all stages of the proceedings.
4. After examining the findings of such an inquiry,
the Committee shall transmit without delay these
findings to the State party concerned, together with
any comments and recommendations.
5. The State party concerned shall, as soon as
possible and within six months of receiving the
findings,
comments
and
recommendations
transmitted by the Committee, submit its observations
to the Committee.
6. After such proceedings have been completed with
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regard to an inquiry made in accordance with
paragraph 2 of the present article, the Committee may,
after consultation with the State party concerned,
decide to include a summary account of the results
of the proceedings in its report provided for in article 16
of the present Protocol.
7. Each State party may, at the time of signature or
ratification of the present Protocol or accession
thereto, declare that it does not recognize the
competence of the Committee provided for in the
present article in respect of the rights set forth in some
or all of the instruments listed in paragraph 1.
8. Any State party having made a declaration in
accordance with paragraph 7 of the present article
may, at any time, withdraw this declaration by
notification to the Secretary-General of the United
Nations.
Article 14
Follow-up to the inquiry procedure
1. The Committee may, if necessary, after the end of
the period of six months referred to in article 13 (5),
invite the State party concerned to inform it of the
measures taken and envisaged in response to an
inquiry conducted under article 13 of the present
Protocol.
2. The Committee may invite the State party to
submit further information about any measures that
the State party has taken in response to an inquiry
conducted under article 13, including as deemed
appropriate by the Committee, in the State partys
subsequent reports under article 44 of the Convention,
article 12 of the Optional Protocol to the Convention
on the sale of children, child prostitution and child
pornography or article 8 of the Optional Protocol to the
Convention on the involvement of children in armed
conflict, where applicable.
PART IV
FINAL PROVISIONS
Article 15
International assistance and cooperation
1. The Committee may transmit, with the consent of
the State party concerned, to United Nations
specialized agencies, funds and programmes and other
competent bodies its views or recommendations
concerning communications and inquiries that
indicate a need for technical advice or assistance,
together with the State partys observations and
suggestions,
if
any,
on
these
views
or
recommendations.
2. The Committee may also bring to the attention of
such bodies, with the consent of the State party
concerned, any matter arising out of communications
considered under the present Protocol that may assist
them in deciding, each within its field of competence,
on the advisability of international measures likely to
contribute to assisting States parties in achieving
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progress in the implementation of the rights recognized
in the Convention and/or the Optional Protocols
thereto.
Article 16
Report to the General Assembly
The Committee shall include in its report submitted
every two years to the General Assembly in accordance
with article 44 (5) of the Convention a summary of its
activities under the present Protocol.
Article 17
Dissemination of and information
on the Optional Protocol
Each State party undertakes to make widely known
and to disseminate the present Protocol and
to facilitate access to information about the views and
recommendations of the Committee, in particular with
regard to matters involving the State party, by
appropriate and active means and in accessible
formats to adults and children alike, including those
with disabilities.
Article 18
Signature, ratification and accession
1. The present Protocol is open for signature to any
State that has signed, ratified or acceded to the
Convention or either of the first two Optional Protocols
thereto.
2. The present Protocol is subject to ratification by
any State that has ratified or acceded to the
Convention or either of the first two Optional Protocols
thereto. Instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by
any State that has ratified or acceded to the
Convention or either of the first two Optional Protocols
thereto.
4. Accession shall be effected by the deposit of an
instrument of accession with the Secretary-General.
Article 19
Entry into force
1. The present Protocol shall enter into force three
months after the deposit of the tenth instrument of
ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or
acceding to it after the deposit of the tenth instrument
of ratification or instrument of accession, the present
Protocol shall enter into force three months after the
date of the deposit of its own instrument of ratification
or accession.
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Article 20
Violations occurring after the entry into force
1. The Committee shall have competence solely in
respect of violations by the State party of any of the
rights set forth in the Convention and/or the first two
Optional Protocols thereto occurring after the entry
into force of the present Protocol.
2. If a State becomes a party to the present Protocol
after its entry into force, the obligations of that State
vis-à-vis the Committee shall relate only to violations of
the rights set forth in the Convention and/or the first
two Optional Protocols thereto occurring after the
entry into force of the present Protocol for the State
concerned.
Article 21
Amendments
1. Any State party may propose an amendment to
the
present
Protocol
and
submit
it
to the Secretary-General of the United Nations. The
Secretary-General shall communicate any proposed
amendments to States parties with a request to be
notified whether they favour a meeting of States parties
for the purpose of considering and deciding upon the
proposals. In the event that, within four months of the
date of such communication, at least one third
of the States parties favour such a meeting, the
Secretary-General shall convene the meeting under
the auspices of the United Nations. Any amendment
adopted by a majority of two thirds of the States parties
present and voting shall be submitted by the
Secretary-General to the General Assembly for
approval and, thereafter, to all States parties for
acceptance.
2. An amendment adopted and approved in
accordance with paragraph 1 of the present article
shall enter into force on the thirtieth day after the
number of instruments of acceptance deposited
reaches two thirds of the number of States parties at
the date of adoption of the amendment. Thereafter, the
amendment shall enter into force for any State party

Strana 187

on the thirtieth day following the deposit of its own
instrument of acceptance. An amendment shall be
binding only on those States parties that have accepted
it.
Article 22
Denunciation
1. Any State party may denounce the present
Protocol at any time by written notification to the
Secretary-General of the United Nations. The
denunciation shall take effect one year after the date of
receipt of the notification by the Secretary-General.
2. Denunciation shall be without prejudice to the
continued application of the provisions of the present
Protocol to any communication submitted under
articles 5 or 12 or any inquiry initiated under article 13
before the effective date of denunciation.
Article 23
Depositary and notification
by the Secretary-General
1. The Secretary-General of the United Nations shall
be the depositary of the present Protocol.
2. The Secretary-General shall inform all States of:
(a) Signatures, ratifications and accessions under the
present Protocol;
(b) The date of entry into force of the present Protocol
and of any amendment thereto under article 21;
(c) Any denunciation under article
Article 24
Languages
1. The present Protocol, of which the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts
are equally authentic, shall be deposited in the
archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall
transmit certified copies of the present Protocol to all
States.
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