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151
ZÁKON
zo 14. mája 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov
a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 465/2002 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z. a zákona
è. 387/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
b) orgány tátnej správy pri výkone tátnej správy,
obce a vyie územné celky pri výkone samosprávy
a pri prenesenom výkone tátnej správy a záujmovú
samosprávu pri prenesenom výkone tátnej správy,.
2. V § 2 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) iné osoby, o ktorých to ustanovuje tento zákon..
3. V § 2 ods. 2 sa vypúa slovo vetky.
4. V poznámke pod èiarou k odkazu 1 sa vypúa citácia: § 7 zákona è. 507/2001 Z. z. o potových slubách,.
5. V § 2 ods. 3 sa èíslica 40 nahrádza èíslicou 41.
6. V § 3 sa vypúa odsek 1.
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 1
a 5.
7. V § 3 ods. 2 sa vypúa slovo vzájomne.
8. V § 3 ods. 3 sa vypúa slovo vzájomne a na konci sa pripája táto veta: Zastupite¾nos tovarov sa posudzuje najmä z h¾adiska ich charakteristík, ceny a úèelu
pouitia..
9. V § 3 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
10. § 3 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Obrat na úèely tohto zákona je súèet trieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru bez nepriamych
daní, ku ktorému sa pripoèíta finanèná pomoc poskytnutá podnikate¾ovi. Pri zdruení podnikate¾ov sa k obratu zdruenia podnikate¾ov okrem súètu pod¾a pred-

chádzajúcej vety pripoèíta aj súèet prijatých príspevkov èlenov tohto zdruenia. Obrat podnikate¾a vyjadrený v cudzej mene sa prepoèíta na eurá, prièom na prepoèet cudzej meny na eurá sa pouije priemer
referenèných výmenných kurzov urèených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska,3) ktoré sú platné pre prísluné úètovné obdobie.
(6) Finanèná pomoc poskytnutá podnikate¾ovi je na
úèely tohto zákona kadá peòaná pomoc poskytnutá
podnikate¾ovi z verejných zdrojov týkajúca sa èinnosti
vykonávanej podnikate¾om, ktorá sa prejaví v cene jeho
tovaru..
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
Èl. 219 ods. 1 a 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Èl. 12 ods. 12.1 Protokolu o tatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený
k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej
únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012)..

11. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Dohodou obmedzujúcou súa nie je dohoda medzi podnikate¾mi, zosúladený postup podnikate¾ov ani
rozhodnutie zdruenia podnikate¾ov, ak ich úèinok na
súa je zanedbate¾ný. Dohoda medzi podnikate¾mi,
zosúladený postup podnikate¾ov, ako aj rozhodnutie
zdruenia podnikate¾ov má zanedbate¾ný úèinok na
súa, ak trhové podiely podnikate¾ov, ktorí sú úèastníkmi dohody medzi podnikate¾mi, zosúladeného postupu podnikate¾ov, alebo rozhodnutia zdruenia podnikate¾ov, neprekraèujú prahové hodnoty, ktoré
ustanoví úrad veobecne záväzným právnym predpisom. Zanedbate¾ný úèinok na súa nemá dohoda medzi podnikate¾mi, zosúladený postup podnikate¾ov ani
rozhodnutie zdruenia podnikate¾ov, ak má za cie¾ obmedzovanie súae..
Doterajie odseky 2 a 5 sa oznaèujú ako odseky 3
a 6.
12. V § 4 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súa,
ktorá spoèíva v
a) priamom alebo nepriamom urèení cien tovaru alebo
iných obchodných podmienok,
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b) záväzku obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu,
technického rozvoja alebo investícií,
c) rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania,
d) záväzku úèastníkov dohody, e voèi jednotlivým
podnikate¾om budú pri zhodnom alebo porovnate¾nom plnení uplatòova rozdielne podmienky, ktorými sú alebo môu by títo podnikatelia znevýhodòovaní v súai,
e) podmienení uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné
strany prijali ïalie záväzky, ktoré povahou alebo
pod¾a obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom
týchto zmlúv, alebo
f) koordinácii podnikate¾ov vo verejnom obstarávaní,4)
v obchodnej verejnej súai4a) alebo inej obdobnej
súai, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súaou alebo inou obdobnou súaou.
(5) Zákaz pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na dohodu
obmedzujúcu súa, ktorá súèasne
a) prispieva k zlepeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja, prièom poskytuje spotrebite¾om primeranú èas prospechu, ktorý z toho vyplýva,
b) neukladá úèastníkom dohody obmedzujúcej súa
také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cie¾ov pod¾a písmena a), a
c) neumoòuje úèastníkom dohody obmedzujúcej súa vylúèi súa vo vzahu k podstatnej èasti dotknutého tovaru na relevantnom trhu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 4 a 4a znejú:

4) Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4a
) Napríklad § 281 a 288 Obchodného zákonníka..

13. V § 4 sa vypúa odsek 6.
14. § 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:
§ 5
Skupinové výnimky
(1) Zákaz pod¾a § 4 ods. 1 sa nevzahuje na skupinu
dohôd obmedzujúcich súa, ktorá nemôe ovplyvni
obchod medzi èlenskými tátmi Európskej únie, prièom má za cie¾ alebo môe ma za následok obmedzovanie súae na tuzemskom trhu a spåòa podmienky na
vyòatie zo zákazu pod¾a osobitného predpisu.5a)
(2) Úrad vydá rozhodnutie, e výnimka pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na dohodu obmedzujúcu súa,
ktorej úèinky sú nezluèite¾né s § 4 ods. 5.
§6
Spoloèné ustanovenia
k dohodám obmedzujúcim súa
(1) Ak úèastník konania tvrdí, e sa na jeho konanie
alebo èinnos vzahuje § 4 ods. 2 alebo ods. 5 alebo § 5,
je povinný túto skutoènos úradu preukáza.
(2) Ak sa dôvod zákazu pod¾a § 4 ods. 1 vzahuje len
na èas dohody podnikate¾ov alebo èas rozhodnutia
zdruenia podnikate¾ov, zakázaná je len táto èas, ak
z obsahu tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnu-
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tia vyplýva, e túto èas mono oddeli od ostatného obsahu.
(3) Podnikatelia môu iada úrad o vydanie stanoviska, èi ich návrh dohody alebo návrh rozhodnutia zdruenia podnikate¾ov nie je dohodou obmedzujúcou súa. Na tento úèel úrad neposudzuje návrh dohody
podnikate¾ov ani návrh rozhodnutia zdruenia podnikate¾ov pod¾a § 4 ods. 2 a 5 ani pod¾a § 5. Úrad vydá stanovisko do 30 pracovných dní a v zloitých prípadoch
do 60 pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti.
(4) Dohody obmedzujúce súa uzatvorené medzi
podnikate¾mi, ktorí na úèely dohody obmedzujúcej súa podnikajú na inej úrovni výrobného alebo distribuèného reazca, úrad posudzuje v jednom konaní, ak
obsah takýchto dohôd obmedzujúcich súa je zhodný
v predmete a v cieli..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) Napríklad nariadenie Komisie (ES) è. 772/2004 zo 7. apríla
2004 o uplatòovaní èlánku 81 ods. 3 zmluvy na kategórie dohôd o transfere technológií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 8/zv. 3; Ú. v. EÚ L 123, 27. 04. 2004), nariadenie Komisie (ES) è. 906/2009 z 28. septembra 2009 o uplatòovaní
èlánku 81 ods. 3 zmluvy na urèité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoloènosami linkovej
námornej dopravy (Ú. v. EÚ L 256, 29. 9. 2009), nariadenie
Komisie (EÚ) è. 267/2010 z 24. marca 2010 o uplatòovaní
èlánku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov
v odvetví poisovníctva (Ú. v. EÚ L 083, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) è. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatòovaní
èlánku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ
L 102, 23. 4. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) è. 461/2010
z 27. mája 2010 o uplatòovaní èlánku 101 ods. 3 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd
a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (Ú. v.
EÚ L 129, 28. 5. 2010), nariadenie Komisie (EÚ) è. 1217/2010
zo 14. decembra 2010 o uplatòovaní èlánku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd
o výskume a vývoji (Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010), nariadenie
Komisie (EÚ) è. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatòovaní èlánku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na
niektoré kategórie dohôd o pecializácii (Ú. v. EÚ L 335,
18. 12. 2010)..

15. V § 8 ods. 2 písm. a) sa slovo vynucovanie nahrádza slovom uplatòovanie.
16. V § 8 ods. 2 písm. b) sa vypúajú slová hrozba
obmedzenia alebo.
17. V § 8 ods. 2 písm. c) sa na konci vkladá slovo alebo.
18. V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúa slovo
alebo a èiarka na konci sa nahrádza bodkou.
19. V § 8 ods. 2 sa vypúa písmeno e).
20. V § 8 sa vypúajú odseky 3 a 5 vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 3.
21. § 8a vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 5b
sa vypúa.
22. V § 9 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo podnikate¾ov vkladajú slová na trvalom základe.
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23. V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:
b) získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným
podnikate¾om alebo viacerými podnikate¾mi nad
podnikate¾om, jeho èasou alebo nad viacerými podnikate¾mi alebo ich èasami..
24. V § 9 odsek 3 znie:
(3) Èasou podnikate¾a pod¾a odseku 1 písm. b) sú
na úèely tohto zákona aktíva, na ktorých základe mono dosahova obrat..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 sa vypúa.
25. V § 9 ods. 4 písm. a) sa vypúajú slová k podniku alebo k jeho èasti.
26. V § 9 ods. 6 sa èíslica 6 nahrádza èíslicou 5.
27. V § 9 ods. 7 sa slová § 10 ods. 9 nahrádzajú slovami § 10 ods. 7.
28. V § 9 odsek 8 znie:
(8) Za koncentráciu sa nepovauje, ak
a) banka, poboèka zahraniènej banky, poisovòa alebo
iná finanèná intitúcia, ku ktorých beným èinnostiam patrí obchodovanie s cennými papiermi na
vlastný úèet alebo na cudzí úèet, doèasne získa cenné papiere s cie¾om ich ïalieho predaja, èo jej
umoòuje získa kontrolu nad podnikate¾om, jeho
èasou alebo nad viacerými podnikate¾mi alebo ich
èasami, ak nevykonáva hlasovacie právo a iné práva s cie¾om ovplyvòova súané správanie podnikate¾a alebo ak vykonáva takéto hlasovacie práva iba
z dôvodu prípravy predaja podnikate¾a alebo jeho
èasti alebo predaja cenných papierov za predpokladu, e taký predaj sa uskutoèní do jedného roka odo
dòa nadobudnutia cenných papierov a týmto predajom stratia kontrolu nad týmto podnikate¾om alebo jeho èasou alebo nad viacerými podnikate¾mi
alebo ich èasami; úrad na základe návrhu podnikate¾a vydá rozhodnutie, ktorým môe predåi jednoroènú lehotu, ak sa preukáe, e predaj cenných papierov nebol v tejto lehote moný,
b) doèasné získanie kontroly nad podnikate¾om alebo
jeho èasou alebo nad viacerými podnikate¾mi alebo
ich èasami vyplýva z osobitných predpisov.8).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

8) Napríklad § 70 a 75 Obchodného zákonníka, § 40 a 43 zákona
è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 348/2011 Z. z..

29. V § 10 ods. 1 sa vypúa slovo uzavreté.
30. V § 10 ods. 1 písm. b) druhom bode sa slová
úèastníkom koncentrácie, nad ktorého podnikom alebo èasou podniku je nadobúdaná kontrola nahrádzajú slovami aspoò jedným úèastníkom koncentrácie,
ktorý je nadobúdaný alebo je nadobúdaná jeho èas,
a pred slovo ïalím sa vkladá slovo ktorýmko¾vek.
31. V § 10 odseky 2 a 14 znejú:
(2) Celkový obrat úèastníka koncentrácie je súèet
obratov
a) úèastníka koncentrácie,
b) podnikate¾a, v ktorom má úèastník koncentrácie
priamo alebo nepriamo
1. podiel na základnom imaní vyí ako polovicu,
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2. právo vykonáva viac ako polovicu hlasovacích
práv,
3. právo vymenova viac ako polovicu èlenov orgánov podnikate¾a alebo
4. právo riadi jeho podnik,
c) podnikate¾a, ktorý má práva uvedené v písmene b)
u úèastníka koncentrácie,
d) podnikate¾a, v ktorom má podnikate¾ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b),
e) podnikate¾a, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) a d) majú spoloène práva
uvedené v písmene b).
(3) Celkový obrat podnikate¾a neobsahuje trby, výnosy ani príjmy z predaja tovaru medzi podnikate¾mi
pod¾a odseku 2. Ak ide o koncentráciu pod¾a § 9 ods. 1
písm. b), berie sa do úvahy obrat podnikate¾a alebo
tých èastí, ktoré sú predmetom koncentrácie.
(4) Ak ide o koncentráciu pod¾a § 9 ods. 1 písm. a)
medzi viacerými podnikate¾mi, z ktorých niektorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny, celkové obraty
pod¾a odseku 2 sa v prípade úèastníkov koncentrácie
patriacich do rovnakej ekonomickej skupiny na úèely
urèenia, èi ide o koncentráciu podliehajúcu kontrole
úradu pod¾a odseku 1, spoèítavajú. Ak ide o koncentráciu pod¾a § 9 ods. 1 písm. b) a úèastníkmi koncentrácie
na strane nadobúdaného je viac podnikate¾ov alebo ich
èastí, z ktorých niektorí patria do rovnakej ekonomickej skupiny, ich celkové obraty pod¾a odseku 2 sa na
úèely urèenia, èi ide o koncentráciu podliehajúcu kontrole úradu pod¾a odseku 1, spoèítavajú. Na úèely urèenia, èi podnikatelia patria do rovnakej ekonomickej
skupiny, úrad vychádza zo vzahov priamej alebo nepriamej kontroly pod¾a § 9 ods. 4.
(5) Dve alebo viac koncentrácií, ktoré sa uskutoènia
do dvoch rokov medzi tými istými podnikate¾mi alebo
medzi podnikate¾mi z rovnakých ekonomických skupín
a spoloène podliehajú kontrole pod¾a odseku 1, sa povaujú za jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deò poslednej koncentrácie.
(6) Ak úèastníci koncentrácie majú spoloène práva
pod¾a odseku 2 písm. b), pri výpoète celkového obratu
sa nezapoèítava obrat dosiahnutý predajom tovarov
medzi spoloèným podnikom a kadým z úèastníkov
koncentrácie alebo akýmko¾vek iným podnikate¾om
spojeným s ktorýmko¾vek z nich pod¾a odseku 2
písm. b) a e). Obrat dosiahnutý predajom tovaru medzi
spoloèným podnikom a ïalími podnikate¾mi sa rovnomerne rozdelí medzi úèastníkov koncentrácie.
(7) Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu
pod¾a odseku 1, musí by oznámená úradu predtým,
ako sa zaènú vykonáva práva a povinnosti vyplývajúce
z koncentrácie a po
a) uzavretí zmluvy,
b) oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súai,13)
c) doruèení rozhodnutia tátneho orgánu podnikate¾ovi,14)
d) oznámení ponuky na prevzatie,14a)
e) dni, keï Európska komisia (ïalej len Komisia)
oznámila podnikate¾ovi, e vo veci bude kona úrad,
alebo
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f) dni, v ktorom nastala iná skutoènos, na základe
ktorej dolo k vzniku koncentrácie.
(8) Oznámenie koncentrácie pri zlúèení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikate¾ov
podávajú úèastníci koncentrácie spoloène, pri obchodnej verejnej súai vybraný úèastník obchodnej verejnej súae, pri vydaní rozhodnutia tátneho orgánu
o zlúèení alebo o splynutí podnikate¾ov pod¾a osobitného predpisu14) úèastníci koncentrácie spoloène, v prípade ponuky na prevzatie14a) navrhovate¾ ponuky na
prevzatie, v ostatných prípadoch podnikate¾ alebo podnikatelia, ktorí získavajú kontrolu nad podnikate¾om,
jeho èasou alebo nad viacerými podnikate¾mi alebo ich
èasami.
(9) Oznámenie koncentrácie musí obsahova náleitosti, ktoré ustanoví úrad vo veobecne záväznom právnom predpise. Úrad môe na odôvodnený návrh podnikate¾a oznamujúceho koncentráciu zúi rozsah
podkladov poadovaných veobecne záväzným právnym predpisom pod¾a prvej vety. Ak úrad poèas konania zistí, e zúený rozsah podkladov je na rozhodnutie
vo veci nepostaèujúci, môe podnikate¾a vyzva na ich
doplnenie. Odo dòa odoslania výzvy na doplnenie oznámenia koncentrácie a do predloenia tohto doplnenia
lehota pod¾a § 11 ods. 1 alebo ods. 2 neplynie.
(10) Oznámenie o koncentrácii mono úradu poda aj
pred uzavretím zmluvy alebo pred tým, ne nastane iná
právna skutoènos zakladajúca zlúèenie, splynutie,
získanie kontroly alebo vytvorenie spoloèného podniku
za predpokladu, e výsledkom bude koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu pod¾a odseku 1. Takéto
oznámenie musí okrem náleitostí pod¾a odseku 9 obsahova aj písomné odôvodnenie a písomné podklady
osvedèujúce skutoènosti podstatné pre koncentráciu.
(11) Podnikate¾ nesmie vykonáva práva a povinnosti
vyplývajúce z koncentrácie a do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej.
(12) Zákazom pod¾a odseku 11 nie je dotknuté právo
vybraného úèastníka obchodnej verejnej súae13)
uskutoèni svoj návrh za predpokladu, e nadobúdate¾
neuplatòuje hlasovacie právo, ktoré mu vzniklo v súvislosti s uskutoènením návrhu.
(13) Rovnako nie je zákazom pod¾a odseku 11 dotknuté uskutoènenie ponuky na prevzatie alebo uskutoènenie viacerých transakcií s cennými papiermi na
trhu cenných papierov,16a) ktorými sa získa kontrola
pod¾a § 9 ods. 1 písm. b) od rôznych subjektov za podmienok, e
a) taká koncentrácia je bezodkladne oznámená úradu
pod¾a odseku 7 a
b) nadobúdate¾ kontroly nevykonáva hlasovacie práva
spojené s týmito cennými papiermi alebo tak robí iba
na udranie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej úradom pod¾a odseku 14.
(14) Úrad na základe návrhu podnikate¾a môe udeli výnimku zo zákazu pod¾a odseku 11, ak sú na to váne dôvody. Návrh na udelenie výnimky obsahuje uvedenie dôvodov, pre ktoré podnikate¾ o výnimku iada,
rozsah, v akom podnikate¾ o udelenie výnimky iada,
a informácie a podklady potrebné na posúdenie výnim-
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ky s oh¾adom na dopady na súa. Úrad vydá
rozhodnutie o udelení alebo neudelení výnimky do 20
pracovných dní odo dòa doruèenia návrhu. Úrad si
môe vyiada od podnikate¾a ïalie informácie s cie¾om vyhodnoti monos udelenia výnimky. Od odoslania takejto iadosti do doplnenia poadovaných informácií lehota na rozhodnutie o výnimke neplynie. Úrad
pri rozhodovaní o výnimke zvái aj úèinky pozastavenia
koncentrácie na úèastníkov koncentrácie a na tretie
strany a ohrozenie súae, ktoré predstavuje koncentrácia. Udelenie výnimky môe úrad viaza na podmienky a povinnosti s cie¾om zabezpeèi efektívnu súa..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9, 11, 12, 15 a 16 sa
vypúajú.
32. V § 10 sa vypúajú odseky 15 a 18 vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 17.
33. V § 11 ods. 1 sa vypúa slovo úplného a slová
pod¾a § 10 ods. 12.
34. V § 11 ods. 2 sa vypúajú slová identifikácie
ovplyvnených trhov,.
35. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak je oznámenie koncentrácie neúplné, lehota
na vydanie rozhodnutia o koncentrácii neplynie odo
dòa, keï úrad úèastníkovi konania odole výzvu na doplnenie oznámenia koncentrácie a do doruèenia úplného oznámenia koncentrácie úèastníkom konania.
Úplnos oznámenia na základe podkladov predloených úèastníkom konania úrad úèastníkovi konania
potvrdí..
Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
36. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Ak úrad v priebehu konania zistí, e oznámenie
koncentrácie obsahovalo nepravdivé informácie, je povinný o tom bezodkladne upovedomi úèastníka konania, prièom nová lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii zaène plynú odo dòa nasledujúceho po dni,
keï boli úradu doruèené pravdivé informácie..
37. V § 11 ods. 7 sa vypúajú slová pod¾a § 10
ods. 12.
38. V § 12 odsek 4 znie:
(4) Úrad písomne vyzve úèastníka konania na predloenie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej
s podmienkou pod¾a odseku 3, ak koncentrácia vyvoláva obavy, e nie je v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2, èo úrad vo výzve odôvodní. Úrad nie je návrhom
podmienky a povinnosti viazaný..
39. V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Úèastník konania je povinný do 30 pracovných
dní od doruèenia výzvy predloi úradu písomný návrh
podmienky na zabezpeèenie súladu koncentrácie s odsekom 1 alebo odsekom 2 a povinnosti súvisiacej s podmienkou. Na návrh predloený po lehote úrad neprihliada. V odôvodnených prípadoch môe úrad na návrh
úèastníka konania podaný pred uplynutím lehoty túto
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lehotu predåi. Úrad môe na odôvodnenú iados
úèastníka konania v prípadoch hodných osobitného
zrete¾a prija návrh podmienky a povinnosti súvisiacej
s podmienkou predloený po uplynutí lehoty na predkladanie podmienky a povinnosti za predpokladu, e
lehota na vydanie rozhodnutia pod¾a § 11 ods. 1 alebo
ods. 2 umoòuje riadne preskúmanie návrhu podmienky a povinnosti. Poèas plynutia lehoty na predloenie
podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, lehota pod¾a § 11 ods. 1 alebo ods. 2 neplynie. Ak úèastník konania predloený návrh podmienky a povinnosti
súvisiacej s podmienkou oznaèí ako koneèný pred
uplynutím lehoty na predloenie podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, lehota pod¾a § 11 ods. 1
alebo ods. 2 zaène plynú odo dòa doruèenia tohto koneèného návrhu..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
40. V § 12 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Úrad môe návrh podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou testova priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným
spôsobom.
(8) Návrh podmienky a povinnosti predkladaný pod¾a odsekov 4 a 5 môe zahàòa aj povinnos ustanovi
nezávislého správcu na náklady úèastníka konania
a spôsob jeho ustanovenia. Správca napomáha úradu
vykonáva doh¾ad nad plnením podmienky a povinnosti úèastníkom konania alebo zabezpeèuje v mene a na
úèet úèastníka konania plnenie podmienky a povinnosti. Správca postupuje pri výkone svojej èinnosti
v úzkej súèinnosti s úradom. Správca má by nezávislý
vo vzahu k úèastníkom koncentrácie a podnikate¾om
patriacim do ekonomických skupín úèastníkov koncentrácie a nesmie by v konflikte záujmov so zrete¾om
na jeho pomer k rozhodovanej veci..
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 9
a 11.
41. § 13 a 13a znejú:
§ 13
(1) Úrad rozhodnutie pod¾a § 12 ods. 3 z vlastného
podnetu zruí a vydá rozhodnutie pod¾a § 12 ods. 1 a
3, 9 alebo ods. 10, ak úèastník konania neplní podmienku uloenú mu v rozhodnutí.
(2) Úrad môe rozhodnutie pod¾a § 12 ods. 1 a 3 alebo pod¾a § 32 ods. 2 písm. c) z vlastného podnetu zrui
a vyda rozhodnutie pod¾a § 12 ods. 1 a 3, 9 alebo
ods. 10, ak
a) úèastník konania neplní povinnos súvisiacu s podmienkou uloenou mu v rozhodnutí, alebo
b) je rozhodnutie zaloené na neúplných alebo nepravdivých informáciách, ktoré boli poskytnuté úèastníkom koncentrácie.
(3) Úrad na návrh úèastníka konania môe zmeni
rozhodnutie pod¾a § 12 ods. 3 bez toho, aby bol viazaný
lehotami pod¾a § 11, ak
a) sa podstatne zmenil stav na relevantnom trhu, ktorý
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u neodôvodòuje plnenie podmienky uloenej úèastníkovi konania alebo s òou súvisiacej povinnosti,
alebo
b) pred uplynutím lehoty urèenej v rozhodnutí na splnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou poiada úèastník konania o jej predåenie
z dôvodu nemonosti jej dodrania z váneho dôvodu.
§ 13a
Úrad môe uloi podnikate¾ovi povinnos obnovi
úroveò súae, aká bola v èase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnos rozèleni podnik alebo previes
práva, ako aj ïaliu povinnos s cie¾om zabezpeèi splnenie takejto povinnosti, ak zistí, e
a) dolo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich
z koncentrácie pred vydaním rozhodnutia pod¾a
§ 12,
b) dolo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich
z koncentrácie v rozpore s rozhodnutím o jej zákaze
pod¾a § 12, alebo
c) dolo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich
z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloenou
v rozhodnutí prijatom pod¾a § 12 ods. 3..
42. § 14 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky raz
do roka správu o svojej èinnosti a tie vdy, keï o to vláda Slovenskej republiky poiada..
43. V § 15 odsek 1 znie:
(1) Na èele úradu je predseda. Predsedu úradu
v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu
nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu..
44. V § 15 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
Podpredseda úradu alebo ním poverená osoba podpisuje rozhodnutia úradu vydané v prvostupòovom konaní. Podpredseda úradu je tátnym zamestnancom
pod¾a osobitného predpisu.19a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

45. V § 18 ods. 1 sa vo tvrtej vete vypúa èiarka,
slová podpredseda rady a pä èlenov sa nahrádzajú
slovami a es èlenov a posledná veta sa vypúa.
46. V § 18 odsek 2 znie:
(2) Èlenom rady nesmie by osoba v pracovnom pomere ani obdobnom pracovnom vzahu k úradu. Èlenovi rady patrí za výkon funkcie èlena rady odmena. Výku odmeny a podrobnosti o odmeòovaní ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad..
47. V § 19 odsek 3 znie:
(3) Aspoò dvaja èlenovia rady musia ma vysokokolské právnické vzdelanie druhého stupòa a aspoò
dvaja èlenovia rady musia ma vysokokolské vzdelanie druhého stupòa ekonomického zamerania..
48. V § 20 ods. 1, 2 a 5 sa za slovo neprítomnosti
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vkladá èiarka a slová alebo ak funkcia predsedu úradu
nie je obsadená,.

m) vydáva súhlas s osobou správcu alebo urèuje osobu
správcu pod¾a § 12 ods. 8 a § 38f ods. 4.

49. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Rada zo svojich èlenov volí a odvoláva podpredsedu rady nadpoloviènou väèinou hlasov prítomných
èlenov. Ak podpredseda rady nie je zvolený spôsobom
pod¾a prvej vety, podpredsedom sa stane èlen rady
s najvyím poètom hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne predseda rady..

(2) V súvislosti s plnením úloh pod¾a tohto zákona
a pod¾a osobitného predpisu1aa) má úrad právo vyadova od podnikate¾ov, ako aj od vedúcich zamestnancov
podnikate¾a, tatutárnych orgánov podnikate¾a, kontrolných orgánov podnikate¾a alebo od èlenov týchto
orgánov podnikate¾a, alebo od iných zamestnancov
podnikate¾a (ïalej len zamestnanci podnikate¾a), ako
aj od iných fyzických osôb a právnických osôb informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre èinnos úradu
bez oh¾adu na nosiè, na ktorom sú zaznamenané, vyhotovova z nich kópie a výpisy alebo vyadova ich úradne overené preklady do slovenského jazyka, vyadova
písomné vysvetlenie alebo ústne vysvetlenie s monosou
vyhotovenia si jeho zvukového záznamu. Tieto subjekty
sú povinné takéto informácie a podklady úradu bezplatne poskytnú v lehote urèenej úradom; v prípade
utajovaných skutoèností za dodrania podmienok ustanovených osobitným predpisom.22c)

Doterajie odseky 3 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 7.
50. § 21 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) V prípade skonèenia funkèného obdobia èlena
rady, ktorý je zároveò jej podpredsedom, rada si zvolí
nového podpredsedu po tom, èo sa novovymenovaný
èlen rady ujme svojej funkcie..
51. § 22 znie:
§ 22
(1) Úrad
a) vykonáva preetrovanie v jednotlivých odvetviach
hospodárstva na úèel získania informácií o stave súae v danom odvetví,
b) vykonáva preetrovanie na úèel zistenia, èi je dôvod
na zaèatie konania pod¾a tohto zákona,
c) vykonáva vyetrovacie úkony a iné úkony právnej
pomoci na iados orgánu hospodárskej súae iného tátu na základe osobitného predpisu1aa) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) vydáva rozhodnutie o tom, e konanie alebo èinnos
podnikate¾a je zakázaná pod¾a tohto zákona alebo
pod¾a osobitného predpisu;22a) rozhoduje o uloení
povinnosti zdra sa takého konania a o povinnosti
odstráni protiprávny stav,
e) vydáva rozhodnutie o tom, e orgán tátnej správy
pri výkone tátnej správy, obec alebo vyí územný
celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone tátnej správy a záujmová samospráva pri prenesenom výkone tátnej správy poruili tento zákon, rozhoduje o uloení povinnosti zdra sa takého
konania a o povinnosti odstráni protiprávny stav,
f) postupuje a rozhoduje vo veciach ochrany súae vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona alebo z osobitných predpisov,18a)
g) kontroluje dodriavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
h) vydáva stanovisko pod¾a osobitného predpisu,22b)
i) zabezpeèuje medzinárodné vzahy v oblasti ochrany
súae na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti,
j) podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inpekciou pre Komisiu na výkon jej èinností pod¾a osobitného predpisu,18a)
k) podáva návrh na súd na vydanie súhlasu s inpekciou na výkon svojich èinností pod¾a § 22a ods. 8,
l) navrhuje ïalie opatrenia na ochranu a podporu súae,

(3) Pri plnení povinností pod¾a tohto zákona alebo
osobitného predpisu1aa) je úrad oprávnený vyiada si
od orgánov policajného zboru alebo od orgánov èinných
v trestnom konaní informácie získané pod¾a osobitných predpisov, predovetkým je oprávnený nazera do
spisov vedených v trestnom konaní,23) robi si zo spisov
výpisy a poznámky a zaobstara si na vlastné trovy kópie spisov a ich èastí, a tie poui na úèely pod¾a tohto
zákona.
(4) Úrad poskytuje orgánom hospodárskej súae
iných tátov na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná, alebo na základe súhlasu osoby, ktorá informácie poskytla alebo ktorej sa
informácie týkajú, informácie na úèely nevyhnutné na
uplatòovanie predpisov na ochranu hospodárskej súae týchto tátov vrátane informácií chránených pod¾a
tohto zákona alebo pod¾a osobitných predpisov. Úrad
môe poskytova informácie pod¾a prvej vety, len ak je
zabezpeèená vzájomnos..
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a a 22c a 23 znejú:
22a) Èl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom
znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
22b
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
22c
) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
23
) § 69 ods. 4 Trestného poriadku..

52. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
§ 22a
Inpekcia
(1) Pri plnení úloh pod¾a tohto zákona majú zamestnanci úradu, ako aj osoby poverené plnením úloh patriacich do pôsobnosti úradu (ïalej len zamestnanci
úradu) právo na základe písomného poverenia (ïalej
len poverenie) vstupova do vetkých priestorov a dopravných prostriedkov podnikate¾a, ktoré súvisia s èinnosou alebo s konaním podnikate¾a, s cie¾om vykona
inpekciu.
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(2) Pri vykonávaní preetrovania a v prvostupòovom
konaní poverí zamestnancov úradu na vykonanie inpekcie podpredseda úradu, v konaní pred radou poverí zamestnancov úradu predseda rady. Poverenie obsahuje meno, priezvisko a funkciu osoby vydávajúcej
poverenie, oznaèenie podnikate¾a, v ktorého priestoroch a dopravných prostriedkoch sa má inpekcia vykona, èasový rozsah vykonávania inpekcie, predmet
a úèel inpekcie, meno a priezvisko zamestnanca úradu povereného výkonom inpekcie, pouèenie o právach
a povinnostiach podnikate¾a, v ktorého priestoroch
a dopravných prostriedkoch sa má inpekcia vykona,
podpis osoby, ktorá poverenie vydala, èíslo poverenia
a odtlaèok peèiatky úradu.
(3) Zamestnanec úradu sa pri výkone inpekcie preukazuje poverením pod¾a odseku 2, ktorého rovnopis
predloí pri zaèatí inpekcie podnikate¾ovi alebo akémuko¾vek zamestnancovi podnikate¾a, v ktorého priestoroch a dopravných priestoroch sa má inpekcia vykona.
(4) O priebehu inpekcie vyhotovia zamestnanci úradu zápisnicu. Podpísaním zápisnice sa povauje inpekcia za skonèenú. Inpekcia je skonèená aj vtedy,
ak niektorá z osôb prítomných pri inpekcii odmietla
podpísa zápisnicu; dôvody odmietnutia sa uvedú v zápisnici. Úrad môe výkon inpekcie z objektívnych dôvodov prerui na nevyhnutne potrebný èas, a to aj
opakovane.
(5) Na zabezpeèenie získania informácií a podkladov
uvedených v § 22 ods. 2 majú zamestnanci úradu
v priebehu inpekcie právo, a v prípade utajovaných
skutoèností za dodrania podmienok ustanovených
osobitným predpisom,22c)
a) zapeèati podklady alebo nosièe, na ktorých sú informácie zaznamenané, zapeèati priestory a ich vybavenie, ako aj dopravné prostriedky na urèitý èas
a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie inpekcie,
b) odòa podklady alebo nosièe, na ktorých sú informácie zaznamenané, na nevyhnutný èas s cie¾om vyhotovi kópie alebo získa prístup k informáciám, ak
úrad nemôe poèas výkonu inpekcie, najmä z technických dôvodov, získa prístup k informáciám alebo vyhotovi kópie podkladov alebo dokumentov,
c) zabezpeèi si vstup do priestorov a dopravných prostriedkov podnikate¾a, otvori uzatvorené priestory
a ich vybavenie alebo si iným spôsobom zabezpeèi
prístup k podkladom alebo nosièom, na ktorých sú
informácie zaznamenané; na zabezpeèenie prístupu
je úrad oprávnený prizva iné osoby spôsobilé na zabezpeèenie prekonania prekáky,
d) zabezpeèi si prístup ku vetkým informáciám, ktoré
boli uloené v akejko¾vek elektronickej podobe na
dátových nosièoch podnikate¾a alebo ktoré boli vytvorené v akejko¾vek elektronickej podobe podnikate¾om, alebo ku ktorým má podnikate¾ prístup v súvislosti s jeho èinnosou, vrátane informácií, ktoré
sú uloené v akejko¾vek elektronickej podobe na dátových nosièoch iných subjektov a podnikate¾ k nim
má prístup a vyuíva ich pre svoju èinnos; na zabezpeèenie prístupu k týmto nosièom je úrad oprávnený
prizva iné osoby spôsobilé na zabezpeèenie takého
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prístupu, ktorým vak týmto nevzniká oprávnenie
na prístup k informáciám.
(6) Zamestnanci úradu sú oprávnení vyhotovi kópie akýchko¾vek informácií v listinnej podobe, vetkých
poèítaèových údajov a podkladov uloených v akejko¾vek elektronickej podobe na dátovom nosièi pod¾a odseku 5 písm. d).
(7) Na úèely vykonania inpekcie a v priebehu výkonu inpekcie je podnikate¾ povinný
a) umoni vstup pod¾a odseku 5 písm. c),
b) spolupracova so zamestnancami úradu a poskytova potrebnú súèinnos a umoni riadne vykonanie
inpekcie,
c) umoni, aby jeho zamestnanec podal vysvetlenie
a predloil informácie a podklady nevyhnutné na
èinnos úradu bez oh¾adu na nosiè, na ktorom sú zaznamenané,
d) zabezpeèi prístup ku vetkým podkladom, informáciám a dátam v elektronickej podobe,
e) zabezpeèi neporuenie peèate pod¾a odseku 5
písm. a).
(8) Ak je dôvodné podozrenie, e sa v iných priestoroch alebo dopravných prostriedkoch podnikate¾a, ako
uvedených v odseku 1, ako aj v súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch súèasných alebo bývalých zamestnancov podnikate¾a nachádzajú podklady alebo dokumenty, ktoré súvisia
s èinnosou alebo konaním podnikate¾a, na základe
ktorých mono preukáza obmedzenie súae, úrad
môe vykona inpekciu v týchto priestoroch na základe súhlasu súdu s inpekciou vydaného na návrh úradu.23a) Súhlas súdu s inpekciou doruèí úrad osobe,
u ktorej sa inpekcia vykoná, pri zaèatí inpekcie. Ak
osoba, u ktorej sa má inpekcia vykona, nie je prítomná, úrad súhlas súdu s inpekciou odovzdá na potovú
prepravu najneskôr do 24 hodín po vykonaní inpekcie
spolu s odpisom zápisnice o vykonaní inpekcie.
(9) Úrad prizve na vykonanie inpekcie pod¾a odseku 8 opatrovníka urèeného súdom, ktorý rozhodol o vydaní súhlasu s inpekciou.
(10) Na vykonanie inpekcie pod¾a odseku 8 sa pouijú odseky 4 a 7 s výnimkou zapeèatenia priestorov
a dopravných prostriedkov.
(11) Útvar policajného zboru je povinný poskytnú
zamestnancom úradu na iados úradu ochranu a súèinnos pri plnení úloh pod¾a tohto zákona alebo na
iados úradu aj zamestnancom iných orgánov hospodárskej súae zodpovedných za uplatòovanie ustanovení osobitného predpisu,22a) ak sa zúèastnia inpekcie
pod¾a odseku 1 alebo odseku 8, alebo zamestnancom
Komisie a òou povereným osobám, ktoré plnia úlohy
pod¾a osobitného predpisu.1aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 78a Obèianskeho súdneho poriadku..

53. § 23 znie:
§ 23
Na postup úradu pod¾a § 22 ods. 1 písm. a) a c)
a § 22a sa nevzahujú ustanovenia tohto zákona upra-
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vujúce konanie a ustanovenia veobecného predpisu
o správnom konaní,23b) okrem ustanovení o plynutí lehôt, doruèovaní, zastupovaní, zápisnici a vylúèení zamestnancov alebo èlenov správneho orgánu, ktoré sa
pouijú primerane..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23b znie:

23b) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

54. § 24 vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 24
sa vypúa.
55. V § 25 ods. 1 druhej vete sa slovo a nahrádza
èiarkou a za slovo postavenia sa vkladajú slová a vo
veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súae.
56. V § 25 ods. 2 prvej vete sa vypúa èiarka a slová
ktorá nie je podnikate¾om pod¾a tohto zákona.
57. V § 25 ods. 3 písmená d) a e) znejú:
d) koncentrácie pod¾a § 9 ods. 1 písm. b) je podnikate¾
alebo podnikatelia, ktorí získavajú priamu alebo nepriamu kontrolu nad podnikate¾om, jeho èasou alebo nad viacerými podnikate¾mi alebo ich èasami,
e) moného poruenia ustanovenia § 39 je orgán tátnej správy, obec, vyí územný celok alebo záujmová
samospráva,.
58. V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) V konaní o dohodách obmedzujúcich súa, ktoré vytvárajú systém predaja alebo distribúcie tovarov
prostredníctvom zmlúv uzatváraných medzi podnikate¾mi, ktorí na úèely dohody obmedzujúcej súa podnikajú na inej úrovni výrobného alebo distribuèného
reazca, môe úrad obmedzi okruh úèastníkov konania len na podnikate¾a, ktorý je vdy jednou zo strán
zmluvy a ktorý navrhuje iným podnikate¾om obsah alebo podmienky týchto zmlúv..
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
59. V § 25 ods. 6 sa vypúajú slová alebo komerèným právnikom.
60. V § 25 sa vypúa odsek 7.
61. Nadpis § 26 znie: Spojenie veci a vylúèenie veci
na samostatné konanie.
62. V § 26 odsek 3 znie:
(3) Ak sa veci na spoloèné konanie nehodia alebo ak
odpadnú dôvody, pre ktoré úrad veci spojil, môe úrad
niektorú vec vylúèi na samostatné konanie..
63. V § 27 odsek 2 znie:
(2) Ak tretie strany písomne poiadajú o vyjadrenie
sa k predmetu konania a preukáu záujem na veci,
úrad ich bude o predmete konania informova v primeranom rozsahu a urèí im lehotu, v ktorej môu vyjadri
svoje stanovisko..
64. § 28 vrátane nadpisu sa vypúa.
65. Nadpis § 29 znie: Osobitné ustanovenia o doruèovaní.
66. V § 29 sa vypúajú odseky 1 a 4.
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Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 1
a 4.
67. § 29 sa dopåòa odsekmi 5 a 6 ktoré znejú:
(5) Ak nemono poui ustanovenia osobitného
predpisu upravujúce elektronické doruèovanie,24) písomnosti úradu mono doruèova aj elektronickými
prostriedkami, ak o to úèastník konania alebo jeho zástupca poiada a oznámi adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami. Písomnos sa povauje za doruèenú tretí deò od jej odoslania, aj keï ju
adresát neprebral, pokia¾ nepotvrdí jej doruèenie skôr.
(6) Doruèovanie pod¾a odseku 5 je vylúèené pri doruèovaní oznámenia o zaèatí konania, predvolania na
ústne pojednávanie, výzvy pred vydaním rozhodnutia
a pri doruèovaní rozhodnutia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24 znie:
24) Zákon è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)..

68. V § 31 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovom konania vypúa èiarka a vkladajú sa slová okrem prípadov ustanovených veobecným predpisom o správnom
konaní,23b).
69. V § 31 ods. 1 písmeno a) znie:
a) ak v tej istej veci poruenia ustanovení osobitného
predpisu22a) u koná orgán hospodárskej súae iného tátu,.
70. V § 31 ods. 2 sa slová § 38 ods. 8 nahrádzajú
slovami § 38c ods. 3.
71. V § 32 sa nad slovom predpisu odkaz 5b) nahrádza odkazom 22a) a slová iný národný súaný orgán sa nahrádzajú slovami orgán hospodárskej súae iného tátu.
72. V § 32 ods. 1 písm. a) a v § 32 ods. 2 písm. a) sa vypúa slovo právneho.
73. V § 32 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a d) sa oznaèujú ako písmená b) a c).
74. V § 32 ods. 1 písm. b) sa za slovo podania vkladajú slová a úrad ho o tomto následku nevyhovenia vo
výzve na odstránenie nedostatkov podania pouèil.
75. V § 32 ods. 2 písm. b) sa slová rozklad alebo návrh na obnovu konania nahrádzajú slovami návrh na
zaèatie konania.
76. V § 32 ods. 2 písm. d) sa slovo podnikate¾ nahrádza slovami fyzická osoba alebo právnická osoba.
77. V § 34 ods. 2 sa slová § 25 ods. 3 a 6, § 27 a 33
nahrádzajú slovami § 22, § 22a, § 25 ods. 3 a 6, § 27
a 33, § 40 a 41.
78. V § 35a sa za slová a 33 vkladá èiarka a slová
§ 40 a 41.
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79. § 38 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Pokuty
§ 38
(1) Úrad za
a) poruenie zákazu dohody obmedzujúcej súa,
b) poruenie zákazu zneuitia dominantného postavenia,
c) neoznámenie koncentrácie pred tým, ako sa zaènú
vykonáva práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie,
d) poruenie zákazu vykonáva práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie, ak úrad neudelil výnimku
pod¾a § 10 ods. 14, alebo
e) neplnenie rozhodnutia úradu,
uloí podnikate¾ovi pokutu do 10 % z obratu pod¾a § 3
ods. 5 za predchádzajúce úètovné obdobie, ak § 38d neustanovuje inak.
(2) Úrad za poruenie zákazu pod¾a § 39 uloí obci,
vyiemu územnému celku alebo záujmovej samospráve pokutu do 66 000 eur.
(3) Úrad pri ukladaní pokuty pod¾a odsekov 1 a 2 posudzuje závanos a dåku trvania poruovania. Úrad
pri posudzovaní závanosti poruovania berie do úvahy
jeho povahu, prípadne dopad na trh a ve¾kos relevantného trhu. Okrem týchto kritérií úrad pri ukladaní pokuty prihliada prípadne aj na iné skutoènosti, najmä
na opakované poruovanie, odmietnutie spolupracova s úradom, postavenie ako vodcu alebo iniciátora
poruovania alebo neplnenie dohody obmedzujúcej súa v praxi..
Poznámka pod èiarou k odkazu 26a sa vypúa.
80. Za § 38 sa vkladajú § 38a a 38g, ktoré znejú:
§ 38a
(1) Úrad za poruenie povinnosti predloi úradu
v urèenej lehote podklady alebo informácie, za predloenie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo
informácií, alebo za neumonenie ich preverenia uloí
a) podnikate¾ovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je
podnikate¾om, pokutu do 1 % z obratu pod¾a § 3
ods. 5 za predchádzajúce úètovné obdobie,
b) fyzickej osobe, ktorá nie je podnikate¾om, pokutu do
1 650 eur.
(2) Úrad uloí podnikate¾ovi, v ktorého priestoroch
alebo dopravných prostriedkoch sa mala vykona alebo
sa vykonávala inpekcia, za poruenie povinnosti uvedenej v
a) § 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 5 %
z obratu pod¾a § 3 ods. 5 za predchádzajúce úètovné
obdobie,
b) § 22a ods. 7 písm. b) a d) pokutu do 1 % z obratu
pod¾a § 3 ods. 5 za predchádzajúce úètovné obdobie.
(3) Úrad uloí fyzickej osobe, v ktorej súkromných
priestoroch alebo súkromných dopravných prostried-
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koch sa mala vykona alebo sa vykonávala inpekcia
pod¾a § 22a ods. 8, za poruenie povinnosti uvedenej v
a) § 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 80 000
eur,
b) § 22a ods. 7 písm. b) a d) pokutu do 25 000 eur.
§ 38b
Úrad môe za nedostavenie sa na ústne pojednávanie
bez závaných dôvodov, za nesplnenie povinnosti pod¾a
§ 25 ods. 5 alebo § 29 ods. 1 alebo za iné saovanie postupu konania uloi poriadkovú pokutu do 3 300 eur.
§ 38c
Spoloèné ustanovenia k pokutám
(1) Predchádzajúcim úètovným obdobím na úèely
§ 38 a 38a je úètovné obdobie, za ktoré bola zostavená
posledná úètovná závierka.
(2) Ak podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá nie je
podnikate¾om, za predchádzajúce úètovné obdobie dosiahla obrat pod¾a § 3 ods. 5 do 330 eur alebo nemala
iadny obrat pod¾a § 3 ods. 5, alebo jej obrat pod¾a § 3
ods. 5 nemono vyèísli, úrad uloí za poruenia pod¾a
§ 38 ods. 1 a § 38a ods. 1 a 2 pokutu do 330 000 eur, ak
§ 38d neustanovuje inak.
(3) Pokutu uloenú pod¾a § 38 ods. 1 a 2 a § 38a
ods. 1 a 3, s výnimkou pokuty za poruenie povinnosti
pod¾a § 22a ods. 7 písm. e), môe úrad uloi opakovane.
(4) Pokuty pod¾a § 38 ods. 1 a 2, § 38a a 38b môe
úrad uloi do tyroch rokov od zaèatia konania, najneskôr do ôsmich rokov odo dòa, keï dolo k porueniu
ustanovení tohto zákona, porueniu ustanovení osobitného predpisu,22a) nesplneniu podmienky alebo
k porueniu povinnosti alebo záväzku uloeného rozhodnutím úradu.
(5) Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 38d
Program zhovievavosti
(1) Úrad úèastníkovi dohody obmedzujúcej súa
pod¾a § 4 ods. 1 alebo pod¾a ustanovení osobitného
predpisu,27) ktorej úèastníci podnikajú na rovnakej
úrovni výrobného alebo distribuèného reazca, neuloí
na jeho iados pokutu, ak tento úèastník dohody ako
prvý z vlastného podnetu predloí
a) rozhodujúci dôkaz o takom poruení alebo ako prvý
poiada o rezerváciu poradia a predloí takýto dôkaz
v lehote urèenej úradom a splní podmienky úèasti
na programe zhovievavosti, alebo
b) informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inpekcie pod¾a § 22a, ktorou sa má získa
rozhodujúci dôkaz umoòujúci preukáza takéto poruenie, alebo ako prvý poiada o rezerváciu poradia
a predloí takúto informáciu a dôkaz v lehote urèenej úradom a splní podmienky úèasti na programe
zhovievavosti.
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(2) Úrad môe na iados úèastníka dohody obmedzujúcej súa pod¾a § 4 ods. 1 alebo pod¾a ustanovení
osobitného predpisu,27) ktorej úèastníci podnikajú na
rovnakej úrovni výrobného alebo distribuèného reazca, zníi pokutu, ktorú by úrad uloil pod¾a § 38 ods. 1,
a do výky 50 %, ak úèastník dohody z vlastného podnetu poskytne úradu dôkaz s významnou pridanou
hodnotou k dôkazom, ktorými u úrad disponuje, ktorý
v spojení s informáciami a dôkazmi u dostupnými úradu umoní preukáza poruenie zákazu pod¾a § 4
ods. 1 alebo osobitného predpisu,27) a ak tento úèastník
dohody splní podmienky úèasti na programe zhovievavosti.
(3) Podmienkou úèasti na programe zhovievavosti na
základe iadosti pod¾a odseku 1 je, e iadate¾
a) skonèil úèas na dohode obmedzujúcej súa najneskôr v èase, keï poskytol dôkaz pod¾a odseku 1
písm. a) alebo písm. b), okrem úèasti na dohode obmedzujúcej súa so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inpekcií,
b) nedonútil iného podnikate¾a zúèastni sa na dohode
obmedzujúcej súa,
c) poskytol úradu vetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom poèas celého preetrovania a konania,
d) neoboznámil s podaním iadosti a jej obsahom iných
úèastníkov dohody.
(4) Podmienkou úèasti na programe zhovievavosti na
základe iadosti pod¾a odseku 2 je, e iadate¾
a) skonèil úèas na dohode obmedzujúcej súa najneskôr v èase, keï poskytol dôkaz pod¾a odseku 2,
okrem úèasti na dohode obmedzujúcej súa so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie
efektivity inpekcií,
b) poskytol úradu vetky jemu dostupné dôkazy a riadne spolupracoval s úradom poèas celého preetrovania a konania,
c) neoboznámil o podaní iadosti a obsahu tejto iadosti iných úèastníkov dohody.
(5) Úrad skúma splnenie podmienok úèasti na programe zhovievavosti pod¾a odsekov 3 a 4 od podania
iadosti a do vydania rozhodnutia v danej veci.
(6) Podmienky úèasti na programe zhovievavosti
pod¾a odsekov 3 a 4 vetkých iadate¾ov patriacich do
jednej ekonomickej skupiny, ktorí podali spoloènú iados, sa povaujú za splnené, iba ak tieto podmienky
splní kadý z týchto iadate¾ov. Na úèely urèenia, èi iadatelia patria do rovnakej ekonomickej skupiny, úrad
vychádza zo vzahov priamej alebo nepriamej kontroly
pod¾a § 9 ods. 4.
(7) Podrobnosti o podávaní iadostí o uplatnenie
programu zhovievavosti, iadosti o rezerváciu poradia
a náleitostiach týchto iadostí, podmienkach úèasti
na programe zhovievavosti a postupe úradu po podaní
iadosti o uplatnenie programu zhovievavosti ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
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§ 38e
Urovnanie
Ak zistené skutoènosti dostatoène odôvodòujú záver, e dolo k porueniu tohto zákona alebo osobitného predpisu22a) okrem poruení, za ktoré úrad ukladá
pokutu pod¾a § 38a a 38b, môe úrad v záujme hospodárnosti konania alebo dosiahnutia rýchlej a úèinnej
nápravy na trhu z vlastného podnetu alebo na iados
úèastníka konania uskutoèni rokovanie o urovnaní.
Ak úèastník konania a úrad súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a úèastník konania prizná svoju
úèas na tomto poruení a prevezme zodpovednos za
takúto úèas, úrad zníi pokutu, ktorú by inak uloil
pod¾a § 38 ods. 1 a 2. Na urovnanie nie je právny nárok.
Podrobnosti o podmienkach zníenia pokuty, o priebehu rokovania o urovnaní a výku zníenia pokuty ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
úrad.
§ 38f
Záväzky
(1) Úrad môe konanie vo veci poruenia zákazu dohôd obmedzujúcich súa, zákazu zneuitia dominantného postavenia alebo vo veci iných foriem nedovoleného obmedzovania súae skonèi rozhodnutím,
v ktorom úèastníkovi konania uloí plnenie záväzkov,
ktoré úradu predloil na úèely odstránenia moného
obmedzenia súae. Úrad môe vyda takéto rozhodnutie na urèený èas. Na vydanie takého rozhodnutia nie je
právny nárok.
(2) Úèastník konania môe predloi záväzky najneskôr do uplynutia lehoty na vyjadrenie k výzve pred vydaním rozhodnutia pod¾a § 33. Na záväzky podané neskôr úrad neprihliada. Úrad môe predloené záväzky
testova priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným spôsobom.
(3) Úrad môe rozhodnutie pod¾a odseku 1 z vlastného podnetu zmeni alebo zrui, ak
a) sa po vydaní rozhodnutia podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce na jeho vydanie,
b) úèastník konania neplní záväzky uloené mu rozhodnutím úradu, alebo
c) úèastníkom konania poskytnuté informácie, ktoré
boli rozhodujúce na jeho vydanie, boli neúplné alebo
nepravdivé.
(4) Návrh záväzkov predkladaný pod¾a odseku 1
môe zahàòa aj povinnos ustanovi nezávislého
správcu na náklady úèastníka konania a spôsob jeho
ustanovenia; ustanovenie § 12 ods. 8 sa uplatní primerane.
§ 38g
Odmena za predloenie dôkazov
o dohode obmedzujúcej súa
(1) Oznamovate¾ je fyzická osoba, ktorá
a) nie je podnikate¾om pod¾a tohto zákona,
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b) nie je zamestnancom podnikate¾a, ktorý je iadate¾om o neuloenie pokuty alebo zníenie pokuty pod¾a
§ 38d zákona, ktorý túto iados podal skôr, ako
oznamovate¾ predloil dôkaz pod¾a tohto odseku, a
c) ako prvá úradu doruèila informácie o dohode obmedzujúcej súa pod¾a § 4 ods. 1 alebo pod¾a ustanovení osobitného predpisu,27) ktorej úèastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo
distribuèného reazca, a to:
1. dokument v listinnej alebo elektronickej podobe,
ktorý je rozhodujúcim dôkazom takého poruenia, alebo
2. informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inpekcie pod¾a § 22a, ktorou sa má získa rozhodujúci dôkaz umoòujúci preukáza takéto poruenie zákona.
(2) Oznamovate¾ má nárok na odmenu, ak o òu poiada a poskytnutý dôkaz pod¾a odseku 1 písm. c)
bodu 1 alebo bodu 2 bol podstatný pre rozhodnutie
o poruení zákona, rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnos a je vykonate¾né a pokuta uloená rozhodnutím úradu bola zaplatená. Ak o zákonnosti rozhodnutia úradu rozhodoval súd,28) oznamovate¾ má nárok
na odmenu po tom, èo súd právoplatne zamietol alobu
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a pokuta uloená úradom v rozhodnutí bola zaplatená.
(3) Odmena pre oznamovate¾a je 1 % zo súètu pokút
uloených vetkým úèastníkom dohody obmedzujúcej
súa v rozhodnutí úradu, najviac vak 100 000 eur; ak
výku pokuty uloenú úradom zmení súd,28) základom
pre výpoèet odmeny je takto zmenená pokuta. Ak pokuta nebola zaplatená ani do 100 dní odo dòa, keï sa stalo rozhodnutie úradu vykonate¾ným, alebo do dòa, keï
sa stal právoplatným rozsudok súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia úradu, ktorým bola aloba na
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu zamietnutá alebo ktorým bola zníená výka pokuty uloená
úradom, pod¾a toho, ktorá z uvedených skutoèností
nastala neskôr, oznamovate¾ovi patrí 50 % odmeny,
ktorá by mu inak patrila pod¾a prvej vety, najviac vak
10 000 eur.
(4) Úrad chráni identitu oznamovate¾a, ak o to oznamovate¾ poiada.
(5) Ustanovenia § 38d ods. 1 nie sú odsekom 1 dotknuté.
(6) Oznámenie o poruení pod¾a odseku 1 sa nepovauje za poruenie osobitným predpisom29) alebo zmluvou uznanej povinnosti mlèanlivosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27 a 29 znejú:

27) Èl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení
(Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
28
) Druhá hlava piatej èasti Obèianskeho súdneho poriadku.
29
) Napríklad § 81 písm. f) zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorích predpisov..

81. V § 39 sa slová orgány územnej samosprávy nahrádzajú slovami obce a vyie územné celky a slová
orgány záujmovej samosprávy sa nahrádzajú slovami
záujmová samospráva.
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82. Ôsma èas vrátane nadpisu znie:
ÔSMA ÈAS
OCHRANA, SPRÍSTUPÒOVANIE INFORMÁCIÍ
A ZACHOVANIE TAJOMSTVA
§ 40
(1) Úèastníci konania a ich zástupcovia majú právo
nazera do spisov, robi si z nich výpisy, odpisy a dosta
kópie spisov alebo dosta informácie zo spisov iným
spôsobom s výnimkou zápisníc o hlasovaní. Úrad môe
povoli nazretie do spisov a urobi si výpis, odpis, môe
poskytnú kópie spisov alebo môe poskytnú informáciu zo spisov aj iným osobám, pokia¾ preukáu odôvodnenos svojej poiadavky. Úrad poskytuje kópie spisov
za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadováením technických nosièov a s ich
odoslaním.
(2) Úrad je povinný urobi opatrenie, aby sa postupom pod¾a odseku 1 nesprístupnila dôverná informácia, utajovaná skutoènos,30) bankové tajomstvo, daòové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikaèné
tajomstvo, potové tajomstvo alebo neporuila zákonom uloená alebo uznaná povinnos mlèanlivosti.
(3) Z nazerania do spisu sú a do odoslania výzvy
pred vydaním rozhodnutia vylúèené tie jeho èasti, ktoré obsahujú iados o neuloenie pokuty alebo o jej zníenie pod¾a § 38d, ako aj ïalie podklady a informácie,
ktoré boli v súvislosti s takouto iadosou úradu predloené, ktoré sa v tomto tádiu konania uchovávajú
mimo spisu. Po odoslaní výzvy pred vydaním rozhodnutia sa stanú súèasou spisu.
(4) Úrad je povinný upovedomi fyzickú osobu a právnickú osobu, e môe oznaèi, ktoré informácie alebo
podklady predkladané úradu povauje za predmet obchodného tajomstva 31) alebo ktoré povauje za dôverné
informácie.
(5) Dôvernou informáciou na úèely tohto zákona je
informácia, ktorá nie je obchodným tajomstvom a ani
informáciou chránenou pod¾a osobitného predpisu,32)
je dostupná iba obmedzenému okruhu osôb a v prípade
jej sprístupnenia by mohlo dôjs k vánej ujme na právom chránených záujmoch osoby, ktorá ju poskytla,
alebo inej osoby vrátane informácie predloenej iadate¾om o uplatnenie programu zhovievavosti, ak by jej
poskytnutie mohlo ohrozi uplatòovanie postupu pod¾a § 38d.
(6) Úrad môe od fyzickej osoby a právnickej osoby
iada, aby písomne odôvodnila oznaèenie informácií
alebo podkladov ako obchodné tajomstvo alebo ako dôvernú informáciu a aby úradu predloila iné znenie informácií alebo podkladov vrátane popisu chránených
informácií a podkladov, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu. V oznámení koncentrácie pod¾a § 10 ods. 7 alebo v oznámení o koncentrácii pod¾a § 10 ods. 10 je úèastník konania povinný
oznaèenie informácií alebo podkladov ako obchodné
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tajomstvo alebo ako dôvernú informáciu písomne odôvodni a poskytnú samostatnú verziu oznámenia bez
obchodného tajomstva a dôverných informácií vrátane
popisu chránených informácií a podkladov.
(7) Ak úrad napriek odôvodneniu pod¾a odseku 6 dospeje k záveru, e predloené informácie a podklady nenapåòajú znaky obchodného tajomstva alebo nejde
o dôvernú informáciu, oznámi to fyzickej osobe alebo
právnickej osobe písomne.
(8) Úrad chráni informácie a podklady, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou.
Úrad umoní nazretie do týchto informácií a podkladov
len v prípadoch hodných osobitného zrete¾a úèastníkovi konania alebo výluène len jeho zástupcovi, ak predstavujú dôkaz o poruení tohto zákona a sú nevyhnutné na úèely práva na obhajobu v konaní, v ktorom bol
prístup získaný, a nie sú na tento úèel postaèujúce informácie a podklady predloené v súlade s odsekom 6.
Na úèely konania o koncentráciách sa uplatní toto
ustanovenie primerane.
(9) Úrad umoní nazrie do informácií a podkladov,
ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou, úèastníkovi konania pod¾a odseku 8 druhej
vety len v tom prípade, ak k tomuto postupu dá písomný súhlas osoba, ktorá tieto informácie poskytla. Ak
táto osoba súhlas neposkytne, úrad sprístupní tieto informácie k nazretiu výluène len zástupcovi úèastníka
konania. Zástupcom úèastníka konania nemôe by
zamestnanec podnikate¾a, ktorý je úèastníkom konania.
(10) Ak ide o postup pod¾a odsekov 8 a 9, úrad úèastníka konania alebo jeho zástupcu vopred pouèí o povinnosti zachováva mlèanlivos o skutoènostiach,
o ktorých sa dozvedel, o èom úrad urobí zápisnicu, ktorú úèastník konania alebo jeho zástupca podpíe. Povinnos zástupcu zachováva mlèanlivos sa vzahuje
tak voèi úèastníkovi konania, ktorého zastupuje, ako aj
voèi iným osobám.
(11) Úrad je povinný zverejni právoplatné rozhodnutie úradu, oznámenie o koncentrácii, a ak to povaha
veci nevyluèuje, zaèatie konania vo vetkých ostatných
veciach vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona. Na
úèely zverejnenia pod¾a tohto odseku sa z rozhodnutia
vylúèi údaj, ktorý tvorí predmet obchodného tajomstva, dôverná informácia a informácia chránená pod¾a
osobitného predpisu.32)
(12) Úrad pri zverejòovaní oznámenia koncentrácie
pod¾a odseku 11 vdy zverejní úèastníkov koncentrácie, povahu koncentrácie pod¾a § 9 ods. 1 a odvetvie
hospodárstva, v ktorom koncentrácia vznikla.
(13) Povinnos zverejnenia pod¾a odseku 11 je splnená uverejnením v Obchodnom vestníku a na webovom
sídle úradu.
§ 41
(1) Informácie alebo podklady získané úradom môe
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úrad poui iba na plnenie úloh pod¾a tohto zákona alebo osobitného predpisu.18a)
(2) Zamestnanec úradu a èlen rady úradu sú povinní
zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s plnením úloh úradu pod¾a § 22
zákona, ak odsek 3 neustanovuje inak. Povinnos zachováva mlèanlivos trvá aj po skonèení pracovnoprávneho vzahu alebo obdobného vzahu, alebo po zániku funkcie èlena rady.
(3) Za poruenie povinnosti zachováva mlèanlivos
zamestnancami úradu sa nepovauje poskytnutie informácií, ktoré sú predmetom povinnosti zachováva
mlèanlivos,
a) súdu, na úèely obèianskeho súdneho konania
a trestného konania,
b) orgánu èinnému v trestnom konaní, na úèely trestného konania,
c) slube kriminálnej polície Policajného zboru a slube finanènej polície Policajného zboru na úèely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,33)
d) prokuratúre na úèely plnenia jej úloh pod¾a osobitného predpisu,34)
e) orgánu hospodárskej súae iného tátu pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná, osobitného predpisu,18a) alebo na základe
súhlasu osoby, ktorá informácie poskytla alebo ktorej sa informácie týkajú..
Poznámky pod èiarou k odkazom 30 a 34 znejú:

30) § 2 písm. a) zákona è. 215/2004 Z. z.
31
) § 17 Obchodného zákonníka.
32
) Napríklad zákon è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 215/2004 Z. z., zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
33
) § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993
Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
34
) Zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorích
predpisov..

83. § 42 znie:
§ 42
V prípade kody spôsobenej dohodou obmedzujúcou
súa, úèastník dohody obmedzujúcej súa, ktorý splnil podmienky na uplatnenie programu zhovievavosti
pod¾a § 38d ods. 1, nie je povinný uhradi kodu, ak
koda môe by uhradená ostatnými úèastníkmi tej istej dohody obmedzujúcej súa. Úèastník dohody obmedzujúcej súa, ktorý splnil podmienky na uplatnenie programu zhovievavosti pod¾a § 38d ods. 1, je
vylúèený z povinnosti vysporiada sa s ostatnými
úèastníkmi dohody obmedzujúcej súa, ktorí kodu
uhradili. Ak koda nemôe by uhradená ostatnými
úèastníkmi tej istej dohody obmedzujúcej súa, úèastník dohody obmedzujúcej súa, ktorý splnil podmienky na uplatnenie programu zhovievavosti pod¾a § 38d
ods. 1, je zodpovedný len do výky kody, ktorú spôsobil svojim vlastným priamym alebo nepriamym odberate¾om alebo dodávate¾om..
84. § 43 sa vypúa.
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85. Za § 44c sa vkladá § 44d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44d
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. júla 2014
(1) Právne vzahy vzniknuté do 30. júna 2014 sa
spravujú pod¾a doterajích predpisov.
(2) Na ukladanie pokút za poruenie ustanovení
predpisov úèinných do 30. júna 2014 sa pouijú ustanovenia tohto zákona úèinné od 1. júla 2014, ak sú pre
podnikate¾a priaznivejie.
(3) Konania zaèaté a neukonèené do 30. júna 2014 sa
dokonèia pod¾a ustanovení tohto zákona úèinných
od 1. júla 2014 okrem konaní o koncentráciách, ktoré
sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 30. júna
2014.
(4) Predseda úradu predloí vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na nového èlena rady do 1. augusta 2014. Novovymenovaný èlen rady sa ujme svojej
funkcie v prvý deò kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vymenovaný.
(5) Rada si zvolí zo svojich èlenov podpredsedu rady
do 15. októbra 2014..
86. Za § 45 sa vkladá § 46, ktorý znie:
§ 46
Zruujú sa:
1. vyhláka Protimonopolného úradu Slovenskej republiky è. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náleitostiach oznámenia koncentrácie
v znení vyhláky è. 402/2011 Z. z. a vyhláky
è. 32/2014 Z. z.,
2. vyhláka Protimonopolného úradu Slovenskej republiky è. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpoète obratu v znení vyhláky
è. 403/2011 Z. z..
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v
znení
zákona
è.
36/1967
Zb.,
zákona
è. 158/1969 Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona
è. 20/1975 Zb., zákona è. 133/1982 Zb., zákona
è. 180/1990 Zb., zákona è. 328/1991 Zb., zákona
è. 519/1991 Zb., zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 281/1996 Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 359/1997
Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z., zákona è. 144/1998
Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998
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Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998
Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 318/1998 Z. z., zákona
è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z.,
zákona è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona è. 451/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 75/2003 Z. z., zákona
è. 353/2003 Z. z., zákona è. 530/2003 Z. z., zákona
è. 589/2003 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona
è. 371/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 420/2004 Z. z., zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 613/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z., zákona
è. 36/2005 Z. z., zákona è. 290/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 24/2007 Z. z., zákona
è. 84/2007 Z. z., zákona è. 273/2007 Z. z., zákona
è. 335/2007 Z. z., zákona è. 643/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 477/2008 Z. z., zákona
è. 484/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona
è. 487/2009 Z. z., zákona è. 495/2009 Z. z., zákona
è. 575/2009 Z. z., zákona è. 151/2010 Z. z., zákona
è. 183/2011 Z. z., zákona è. 332/2011 Z. z., zákona
è. 348/2011 Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z, zákona
è. 335/2012 Z. z., zákona è. 64/2013 Z. z., zákona
è. 75/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z. a zákona
è. 106/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
V § 78a ods. 1 poslednej vete sa za slovo návrhu
vkladajú slová na vykonanie inpekcie Komisiou a vypúajú sa slová alebo protimonopolného úradu.
Èl. III
Zákon è. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite¾a
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích
predpisov v znení zákona è. 397/2008 Z. z., zákona
è. 318/2009 Z. z., zákona è. 575/2009 Z. z., zákona
è. 508/2010 Z. z., zákona è. 301/2012 Z. z., zákona
è. 132/2013 Z. z., zákona è. 437/2013, zákona
è. 102/2014 Z. z. a zákona è. 106/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
§ 24 odsek 8 znie:
(8) Opakované marenie, ruenie alebo saovanie
výkonu dozoru pod¾a odseku 3 sa povauje za závané
poruenie povinnosti.28a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 28a znie:

28a) Napríklad § 58 zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov..

Èl. IV
Zákon è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite¾a pri
predaji tovaru alebo poskytovaní sluieb na základe
zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej
mimo
prevádzkových
priestorov
predávajúceho
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
V èl. XIV sa slová èl. I a III nahrádzajú slovami
èl. I, èl. II bodov 2 a 8, èl. III, za slovami a 36 sa slovo a nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú tieto
slová: a èl. II bodu 1, ktorý nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.
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súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, ako vyplýva
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 465/2002
Z. z., zákonom è. 204/2004 Z. z., zákonom è. 68/2005
Z. z., zákonom è. 165/2009 Z. z. a zákonom è. 387/2011
Z. z. a týmto zákonom.

Èl. V

Èl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2014 okrem
èl. III, ktorý nadobúda úèinnos 14. júna 2014, a èl. IV,
ktorý nadobúda úèinnos 12. júna 2014..

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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152
ZÁKON
zo 14. mája 2014,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe
v znení neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení
zákona è. 581/2003 Z. z., zákona è. 97/2007 Z. z., zákona è. 395/2008 Z. z., zákona è. 278/2009 Z. z. a zákona è. 440/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 písmeno e) znie:
e) námornou jachtou námorná loï urèená na rekreaèné úèely s poètom cestujúcich nie vyím ako 12,
s dåkou väèou ako 24 m a s hrubou priestornosou menou ako 500 registrovaných ton, plávajúca pod tátnou vlajkou Slovenskej republiky a nevyuívaná na komerèné úèely,.
2. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom s), ktoré znie:
s) spolupracuje s prísluným orgánom èlenského tátu, ktorý oznámil ministerstvu zaèatie konania vo
veci poruenia povinností pod¾a § 24 písm. b) alebo
§ 40 ods. 1 písm. e) alebo vo veci falovania dokladov
vydaných pod¾a odseku 2 písm. l) a výnimiek pod¾a
odseku 2 písm. m) alebo vo veci získania dokladov
vydaných pod¾a odseku 2 písm. l) a výnimiek pod¾a
odseku 2 písm. m) v rozpore so veobecne záväznými právnymi predpismi..
3. V § 4 ods. 2 písm. l) sa za slová preukazy odbornej
spôsobilosti vkladajú slová a preukazy spôsobilosti,
spojka a sa nahrádza èiarkou a na konci sa pripájajú
tieto slová: preukazy spôsobilosti po absolvovaní kvalifikaèných kurzov, osvedèenia o splnení poiadaviek
pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) a preukaz odbornej spôsobilosti
èlena posádky námornej jachty,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1bca znie:

1bca) Kapitola V èas A-V/2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov
(STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí
Slovenskej republiky è. 165/2001 Z. z.) v platnom znení..

4. V § 4 ods. 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto
slová: a z preukazovania odbornej spôsobilosti.
5. V § 4 ods. 2 písmeno p) znie:
p) vedie evidenciu drite¾ov preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti, potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti
po absolvovaní kvalifikaèných kurzov, ktoré boli vydané, ktorých platnos sa skonèila, bola pozastavená, zruená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlá-

sené ako stratené alebo znièené a vydaných výnimiek pod¾a písmena m) a osvedèení o splnení poiadaviek pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bca) do týchto evidencií sa
zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko,
dátum a miesto narodenia, pohlavie, jedineèný identifikátor, ak je dostupný, adresa trvalého pobytu,
tátna príslunos a èíslo obèianskeho preukazu
alebo obdobného dokladu a poskytujú sa na základe
iadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej
lode, prevádzkovate¾ovi námornej lode a osobe sprostredkujúcej zamestnanie èlena lodnej posádky,.
6. V § 4 ods. 2 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
q) vedie evidenciu drite¾ov preukazov odbornej spôsobilosti èlena posádky námornej jachty, vydaných
námorníckych kniiek a osvedèení o absolvovaní
kvalifikaèných kurzov na výkon funkcie pod¾a osobitného predpisu,1bd) odborných kurzov bezpeènostného výcviku a doplnkových odborných kurzov
èlenov lodných posádok (ïalej len kvalifikaèné
kurzy) a kurzov na vedenie rekreaèných plavidiel,.
7. V § 4 ods. 2 písm. r) a s) sa za slovo kurzov vkladajú slová a kurzov na vedenie rekreaèných plavidiel.
8. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenami t) a x), ktoré
znejú:
t) zabezpeèuje najmenej raz za pä rokov vykonanie
nezávislého hodnotenia vedomostí, schopností ich
aplikova a èinností súvisiacich so získaním a hodnotením spôsobilosti a systému, ktorým sa uskutoèòuje preukazovanie spôsobilosti èlena lodnej posádky
nezávislými
kvalifikovanými
osobami
a správu o kadom nezávislom hodnotení zasiela
Európskej komisii a Medzinárodnej námornej organizácii do iestich mesiacov odo dòa vykonania
hodnotenia pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná,1bda)
u) môe na základe iadosti iného èlenského tátu vykona nezávislé hodnotenie pod¾a písmena t) na
úèely preverenia riadiacich a monitorovacích opatrení, èinností zodpovedajúcich plánovaným opatreniam a zdokumentovaným postupom, ich úèinnosti, opatrení na odstránenie nedostatkov a súladu
obsahu systému riadenia kvality s medzinárodnou
zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bdb) výsledky kadého hodnotenia sa zasielajú
osobe zodpovednej za hodnotenú oblas,
v) zabezpeèuje dostupnos najnovích zmien vnútrotátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpeènosti a ochrany morského ivot-
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ného
prostredia
na
námorných
lodiach
oprávnených pláva pod tátnou vlajkou Slovenskej
republiky v urèenom pracovnom dorozumievacom
jazyku,
w) poskytuje Európskej komisii kadoroène informácie pod¾a prílohy è. 2 zaznamenané do 31. decembra
predchádzajúceho roka na úèely tatistickej analýzy v elektronickej podobe umoòujúcej uchovávanie údajov na tatistické úèely; na poskytovanie
týchto informácií sa nevzahuje osobitný predpis1be)
a osobné údaje musia by anonymizované,
x) schva¾uje a uznáva knihu výcviku pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb).
Poznámky pod èiarou k odkazom 1bda a 1bdb znejú:

1bda) Kapitola I èas A-I/7 Medzinárodného dohovoru o normách
výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov (STCW)
1978 (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
1bdb
) Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie
a stránej sluby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 165/2001 Z. z.) v platnom znení..

9. § 4 sa dopåòa odsekmi 11 a 15, ktoré znejú:
(11) Ministerstvo zavedie a udriava systém riadenia kvality pre operaèné èinnosti, ktoré súvisia s plnením povinností vlajkového tátu. Takýto systém riadenia kvality sa povauje za osvedèený v súlade
s príslunými medzinárodnými normami kvality.
(12) Ministerstvo poverí najviac na pä rokov na základe písomnej iadosti vykonávaním kvalifikaèného
kurzu právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak táto
a) má zavedený systém riadenia kvality v súlade medzinárodnými normami kvality pre kvalifikaèný
kurz,
b) organizaène a materiálne zabezpeèí kvalifikaèný
kurz vrátane limitov poètu úèastníkov kvalifikaèného kurzu,
c) zabezpeèí lektorov odborne spôsobilých pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná,1bh)
d) vypracuje písomný program kvalifikaèného kurzu,
uèebné osnovy, vzor osvedèenia o absolvovaní kvalifikaèného kurzu, vzor závereèného hodnotenia jednotlivých úèastníkov kvalifikaèného kurzu a vzor
evidencie dokumentácie kvalifikaèného kurzu.
(13) Prílohami k písomnej iadosti pod¾a odseku 12 sú
a) výpis z obchodného registra, ivnostenského registra alebo obdobného registra nie starí ako tri mesiace,
b) názov a detailný písomný program kvalifikaèného
kurzu obsahujúci metódy, postupy a materiálne zabezpeèenie kvalifikaèného kurzu,
c) zoznam vnútrotátnych predpisov a medzinárodných predpisov, z ktorých program kvalifikaèného
kurzu vychádza,
d) popis organizaèného zabezpeèenia kvalifikaèného
kurzu vrátane limitov poètu úèastníkov kvalifikaèného kurzu,
e) zoznam lektorov odborne spôsobilých pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná,1bi)
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f) evidencia dokumentácie kvalifikaèného kurzu,
g) popis a forma závereèného hodnotenia jednotlivých
úèastníkov kvalifikaèného kurzu,
h) vzor osvedèenia o absolvovaní kvalifikaèného kurzu,
i) doklad o zavedení systému riadenia kvality v súlade
s medzinárodnými normami kvality pre kvalifikaèný kurz,
j) uèebné osnovy,
k) doklad lektora o úspenom absolvovaní kurzu intruktorov pre kolenia a hodnotenia na simulátoroch pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh) a o praxi lektora na
danom simulátore, ak právnická osoba alebo fyzická osoba iada o vykonávanie kvalifikaèného kurzu
na simulátore.
(14) Poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikaèný
kurz, je povinná bezodkladne oznámi ministerstvu
vetky zmeny týkajúce sa údajov pod¾a odsekov 12
a 13. V rámci zabezpeèenia výkonu doh¾adu alebo tátneho dozoru nad priebehom kvalifikaèného kurzu je
poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikaèný kurz, povinná oznámi ministerstvu najneskôr sedem dní predo dòom konania kvalifikaèného kurzu termín konania
tohto kvalifikaèného kurzu a najneskôr tri dni predo
dòom konania oznámeného kvalifikaèného kurzu zmenu alebo zruenie termínu konania tohto kvalifikaèného kurzu.
(15) Ministerstvo odoberie poverenie na vykonávanie
kvalifikaèného kurzu poverenej osobe, ak poverená
osoba
a) prestane spåòa poiadavky pod¾a odseku 12,
b) poiada o odobratie poverenia,
c) závane alebo opakovane poruí povinnosti pri vykonávaní kvalifikaèného kurzu alebo vykoná kvalifikaèný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi
veobecne záväznými právnymi predpismi alebo
d) neumoní alebo odoprie výkon doh¾adu alebo tátneho dozoru nad priebehom kvalifikaèného kurzu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1bh a 1bi znejú:

1bh) Kapitola I èasti A-I/6, A-I/8, A-I/12 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 165/2001 Z. z.) v platnom
znení.
1bi
) Kapitola I èas A-I/6 Medzinárodného dohovoru o normách
výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov (STCW)
1978 (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej
republiky è. 165/2001 Z. z.) v platnom znení..

10. V § 5 ods. 6 písm. a) sa za slová posádky preukaz
odbornej spôsobilosti vkladá èiarka a slová preukaz
spôsobilosti alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti.
11. V § 5 ods. 7 sa slovo odobratý nahrádza slovami
alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti odobraté.
12. V § 5 ods. 8 písm. a) sa za slová odbornej spôsobilosti vkladajú slová alebo preukaz spôsobilosti.
13. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Na
sprístupòovanie údajov z námorného registra sa
nevzahuje osobitný predpis.1be).
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14. V § 9 ods. 2 úvodnej vete sa slovo tri nahrádza
slovom tyri.

Doterajie odseky 10 a 15 sa oznaèujú ako odseky 11 a 16.

15. V § 9 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
c) register námorných jácht,.

23. V § 13 ods. 11 úvodnej vete sa slová a 3 nahrádzajú slovami a 4 a v písmene a) sa slová odseku 8
nahrádzajú slovami odseku 9 alebo doklady pod¾a odseku 10.

Doterajie písmeno c) sa oznaèuje ako písmeno d).
16. V § 9 ods. 5 sa za slovo Register vkladajú slová
námorných jácht a register.
17. V § 12 ods. 2 prvej vete sa za slová medzinárodnom námornom registri vkladajú slová a kadá námorná jachta je v registri námorných jácht.
18. V § 12 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová:
a register námorných jácht.
19. V § 13 odsek 1 znie:
 (1) Do námorného registra mono zapísa len na návrh námornú loï, ak jej vek nie je viac ako desa rokov
od dátumu poloenia jej kýlu..
20. V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Návrh na zápis do registra námorných jácht
môe poda
a) právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b) fyzická osoba staria ako 18 rokov,
c) právnická osoba registrovaná v zahranièí, ktorá
preukáe registráciu v krajine svojho pôvodu..
Doterajie odseky 4 a 14 sa oznaèujú ako odseky 5
a 15.
21. V § 13 ods. 7 úvodnej vete sa slová a 3 nahrádzajú slovami a 4.
22. V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Technická spôsobilos námornej jachty sa preukazuje
a) dokladom o technickej spôsobilosti námornej jachty vydaným ministerstvom poverenou uznanou klasifikaènou spoloènosou,
b) medzinárodným osvedèením o vymeriavaní námorných lodí,
c) vyhlásením o antivegetatívnych systémoch; ak ide
o námorné jachty s hrubou priestornosou 400 registrovaných ton a viac, medzinárodným osvedèením o antivegetatívnych systémoch,
d) medzinárodným osvedèením o zabránení zneèisovaniu ropou, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosou 400 registrovaných ton a viac,
e) medzinárodným osvedèením o prevencii zneèisovania ovzduia, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosou 400 registrovaných ton a viac,
f) medzinárodným osvedèením o prevencii zneèisovania splakami, ak ide o námornú jachtu
s hrubou priestornosou 400 registrovaných ton
a viac alebo s poètom osôb na palube vyím ako 15,
g) povolením na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice.2b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2b znie:

2b) Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorích predpisov..

24. V § 13 ods. 12 sa slová odseku 9 nahrádzajú
slovami odseku 11.
25. V § 13 ods. 13 a 14 sa slová odseku 6 nahrádzajú slovami odseku 7.
26. § 13 sa dopåòa odsekom 17, ktorý znie:
(17) Podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej
jachty a odbornej spôsobilosti èlenov posádky námornej jachty ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo..
27. V § 20 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo lodi vkladajú slová okrem námornej jachty.
28. V § 20 ods. 1 písm. c) sa nad slovom rádiostanice odkaz 4 nahrádza odkazom 2b.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa vypúa.
29. V § 20 ods. 1 písm. t) sa nad slovom predpisom
odkaz 4a nahrádza odkazom 1bdb.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a sa vypúa.
30. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Na námornej jachte musia by v origináli uloené
lodné listiny, denníky a iné lodné doklady pod¾a odseku 1 písm. a), c), e), s), ab), ad), ae), ak), aq), ax), ay),
ba), bf), bi) a bm)..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
31. V § 23 odsek 1 znie:
(1) Lodnú posádku námornej lode okrem námornej
jachty tvorí velite¾ námornej lode, dôstojníci, asistent
a lodné mustvo. Lodnú posádku námornej jachty tvorí
velite¾ námornej jachty, dôstojníci a lodné mustvo..
32. V § 23 ods. 3 sa slová Dôstojnícky zbor tvoria
nahrádzajú slovami Dôstojníci sú a vypúajú sa slová (ïalej len dôstojníci).
33. V § 23 ods. 7 sa slová cudzincov nahrádzajú
slovami tátnych prísluníkov tretieho tátu.
34. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 13 ods. 3 písm. b) zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

35. V § 24 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
ktorý sa zaznamená do lodného denníka; ak urèený
pracovný dorozumievací jazyk nie je slovenským jazykom, vetky plány a zoznamy musia by preloené do
tohto pracovného dorozumievacieho jazyka,.
36. § 24 sa dopåòa písmenom ac), ktoré znie:
ac) zabezpeèi èlena lodnej posádky urèeného na pomoc cestujúcim v núdzových situáciách, ktorý komunikuje v anglickom jazyku, jazykoch tátnej
príslunosti cestujúcich, ako aj ruènou signalizá-
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ciou, názornou ukákou, upútaním pozornosti
alebo ïalím iným ako verbálnym spôsobom..
37. V § 26b ods. 9 sa bodka nahrádza bodkoèiarkou
a na konci sa pripájajú tieto slová: ak ide o sanos na
bezpeènos alebo zdravie posádky alebo ivotné alebo
pracovné podmienky na námornej lodi, môe predloi
sanos aj na Národný inpektorát práce.6e).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6e znie:

6e) Zákon è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov..

38. V § 40 písm. f) sa nad slovom zdravia odkaz 7)
nahrádza odkazom 6e).
39. Doterají text § 40 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa sa odsekmi 2 a 5, ktoré znejú:
(2) Vlastník námornej lode, okrem námornej jachty,
je povinný vies dokumentáciu a ma k dispozícii údaje
o praxi, príprave, zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti
na pridelené sluby vetkých èlenov lodnej posádky,
ktorí sú k nemu v pracovnom pomere.
(3) Vlastník námornej lode zabezpeèí,
a) aby èlenovia lodnej posádky boli po pridelení na námornú loï oboznámení so svojimi konkrétnymi
slubami a so vetkými zariadeniami, vybavením,
opatreniami a postupmi na námornej lodi a charakteristikami námornej lode, ktoré sú dôleité na výkon sluby alebo v stave núdze,
b) oboznámenie kadého èlena lodnej posádky s jeho
èinnosou v núdzovej situácii a jeho povinnosami
pri situáciách dôleitých z h¾adiska bezpeènosti,
ochrany ivotného prostredia alebo zmiernenia následkov zneèistenia ivotného prostredia,
c) aby èlenovia lodnej posádky pridelení na jeho námornú loï absolvovali kvalifikaèné kurzy pravidelne pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
d) úèinnú ústnu komunikáciu na palube námornej
lode pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,13a) ak tak neurèí velite¾ pod¾a
§ 24.
(4) Vlastník námornej lode je povinný poskytnú velite¾ovi námornej lode písomné intrukcie ustanovujúce zásady a postupy, na základe ktorých sú novo nastúpení èlenovia lodnej posádky oboznámení s vybavením
lode, prevádzkovými predpismi a inými opatreniami,
ktoré sú potrebné na výkon ich sluby pred zaèatím takejto sluby, a ktoré obsahujú
a) urèenie dostatoèného èasového obdobia pre novo
nastúpeného èlena lodnej posádky, aby sa oboznámil s vybavením, ktoré bude pouíva alebo prevádzkova, a postupmi a opatreniami pri výkone
stránej sluby, týkajúcimi sa bezpeènosti, ochrany
ivotného prostredia a èinnosti v núdzových situáciách, ktoré sú pecifické pre danú námornú loï
a ktoré sú nevyhnutné pre správny výkon sluby,
b) poverenie kvalifikovaného èlena lodnej posádky,
zodpovedného za oboznámenie novo nastúpeného
èlena lodnej posádky s informáciami pod¾a písmena a) v jazyku, ktorému rozumie.
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(5) Vlastník námornej lode zabezpeèí, aby velite¾,
dôstojník a iný èlen lodnej posádky námornej prievoznej lode, ktorým boli pridelené osobitné povinnosti, absolvovali oboznamovací výcvik na zabezpeèenie výkonu
týchto povinností pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná.13b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

13a) Kapitola V pravidlo 14 ods. 3 a 4 Medzinárodného dohovoru
o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
13b
) Kapitola I èas A-I/14 a kapitola I èas B-I/14 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a stránej
sluby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva
zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 165/2001 Z. z.)
v platnom znení..

40. V § 40a ods. 1 a § 60 ods. 3 písm. e) sa slová § 40
písm. s) nahrádzajú slovami § 40 ods. 1 písm. s).
41. § 41 znie:
§ 41
(1) Velite¾ námornej lode, dôstojníci a lodné mustvo
musia ma na výkon pracovnej èinnosti na námornej
lodi, okrem námornej jachty, platný preukaz odbornej
spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti zodpovedajúci
medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika
viazaná.1bdb) Preukaz odbornej spôsobilosti a preukaz
spôsobilosti sa vydáva na neurèitý èas. Velite¾ námornej jachty, dôstojníci a lodné mustvo musia ma na výkon pracovnej èinnosti na námornej jachte platný preukaz odbornej spôsobilosti èlena posádky námornej
jachty. Preukaz odbornej spôsobilosti èlena posádky
námornej jachty sa vydáva najviac na pä rokov na základe iadosti, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, tátnu príslunos a èíslo obèianskeho preukazu alebo
obdobného dokladu. Osobné údaje uvedené v tejto iadosti mono poskytnú prístavným orgánom, vlastníkovi námornej jachty, prevádzkovate¾ovi námornej
jachty alebo osobe sprostredkujúcej zamestnanie èlena lodnej posádky na základe písomnej iadosti.
(2) Preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti vydá ministerstvo iadate¾ovi po preukázaní
jeho totonosti, ak
a) dosiahol vek najmenej 18 rokov, okrem velite¾a námornej lode, u ktorého sa vyaduje dosiahnu vek
najmenej 30 rokov,
b) spåòa kvalifikaèné predpoklady na danú funkciu,
c) má zdravotnú spôsobilos,14)
d) úspene absolvoval kvalifikaèné kurzy pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná,1bdb)
e) vykonal odbornú skúku pred komisiou urèenou
ministerstvom alebo uznanou ministerstvom.
(3) Kvalifikaèné predpoklady na úèely tohto zákona
sú
a) vzdelanie na danú funkciu,
b) odborná prax vykonaná na námornej lodi.
(4) Velite¾ovi námornej lode a dôstojníkom, u ktorých
sa na výkon pracovnej èinnosti na námornej lodi
vyaduje preukaz odbornej spôsobilosti, vydá minister-

Strana 1148

Zbierka zákonov è. 152/2014

stvo okrem preukazu odbornej spôsobilosti aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, ktorým potvrdzuje, e iadate¾ spåòa odborné predpoklady na
vykonávanie funkcie pod¾a tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
Platnos potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je
najviac pä rokov odo dòa jeho vydania alebo do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti
alebo preukazu spôsobilosti po absolvovaní doplnkových odborných kurzov pod¾a medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná,14a) alebo do jeho
zruenia, pozastavenia jeho platnosti alebo jeho vyhlásením za neplatný prísluným orgánom èlenského tátu alebo tretieho tátu. Po skonèení platnosti potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti mono potvrdenie
preukazu odbornej spôsobilosti predåi najviac na pä
rokov, ak iadate¾ preukáe, e jeho odborná spôsobilos trvá a sú splnené podmienky pod¾a tohto zákona
a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(5) Èlen lodnej posádky pod¾a odseku 1 preukazuje
odbornú spôsobilos pred kadým nalodením predloením platného preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti pod¾a § 4 ods. 2 písm. p) a platnej
námorníckej kniky vlastníkovi námornej lode. Velite¾
námornej lode a dôstojníci súèasne predkladajú aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti.
(6) Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti
vydaný iným èlenským tátom, v rozsahu spôsobilosti,
funkcie a úrovne zodpovednosti v òom uvedenom vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti a to po overení pravosti a platnosti poadovaných
dokladov. iadate¾ o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti má právo poda opravný prostriedok, ak je
jeho iados o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti
zamietnutá. Potvrdenie o uznaní preukazu odbornej
spôsobilosti je platné najviac do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia
preukazu odbornej spôsobilosti, ale nie viac ako pä rokov odo dòa vydania preukazu odbornej spôsobilosti
alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, do
jeho zruenia, pozastavenia platnosti alebo do vyhlásenia preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia
preukazu odbornej spôsobilosti vydaného prísluným
orgánom èlenského tátu alebo tretieho tátu za neplatný.
(7) Ministerstvo môe uzna preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti14a) vydaný tretím tátom vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej
spôsobilosti, ak bol Európskou komisiou uznaný tretí
tát za tát, ktorý spåòa poiadavky pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
Ak tretí tát nie je Európskou komisiou uznaný, ministerstvo môe predloi Európskej komisii odôvodnenú
iados o jeho uznanie, prièom súèasne musí rokova
s prísluným orgánom tretieho tátu o zmluve, ktorou
sa tretí tát zaväzuje bezodkladne oznámi kadú zmenu systému prípravy a preukazovania spôsobilosti vykonávanú pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) prièom sa presvedèí, e
velite¾ a dôstojník v riadiacej úrovni majú vedomosti
z právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti
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námornej plavby zodpovedajúce funkcii, ktorú môu
vykonáva. Ak predmetom iadosti o uznanie tretieho
tátu je aj uznanie osoby, ktorá vykonáva kvalifikaèné
kurzy v treom táte, ministerstvo musí preveri, èi tretí
tát spåòa podmienky pod¾a medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná.1bh) Ak ministerstvo usúdi, e tretí tát neplní poiadavky pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) oznámi to bez zbytoèného odkladu s uvedením
dôvodov Európskej komisii. Ministerstvo musí bez zbytoèného odkladu s uvedením dôvodov informova Európsku komisiu a ostatné èlenské táty o úmysle odobra potvrdenie o uznaní preukazu odbornej
spôsobilosti vydané tretím tátom.
(8) Ak Európska komisia prijala rozhodnutie
o odobratí uznania tretieho tátu pod¾a odseku 7, ministerstvo je povinné pod¾a odôvodnenia rozhodnutia
Európskej komisie prija opatrenia na vykonanie tohto
rozhodnutia. Preukaz odbornej spôsobilosti vydaný
pred prijatím rozhodnutia Európskej komisie o odobratí uznania tretieho tátu zostáva v platnosti a môe by
vydané potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti na
vyiu funkciu, ak na túto funkciu je vyadovaná iba
dodatoèná prax, ktorú èlen lodnej posádky spåòa.
(9) Ministerstvo na iados èlenského tátu, tretieho tátu, vlastníka námornej lode alebo prevádzkovate¾a námornej lode poskytne písomnú informáciu
o pravosti a platnosti ním vydaného preukazu odbornej
spôsobilosti, preukazu spôsobilosti pod¾a § 4 ods. 2
písm. p), potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti,
potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti,
námorníckej kniky a výnimky pod¾a § 4 ods. 2
písm. m). Ministerstvo sprístupòuje informácie pod¾a
prvej vety v elektronickej forme.
(10) Ak platnos potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti skonèila pred 1. januárom 2017, ministerstvo
urèí, èi iadate¾ o vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je povinný preukáza, e spåòa podmienky ustanovené v medzinárodnej zmluve, ktorou je
Slovenská republika viazaná.1bdb)
(11) Ministerstvo môe v odôvodnených prípadoch
povoli výnimku na obsadenie èlena lodnej posádky,
okrem èlena lodnej posádky, ktorý zabezpeèuje na námornej lodi rádiokomunikáciu, osobou, ktorá nevlastní preukaz odbornej spôsobilosti zodpovedajúci danej
funkcii, ale je drite¾om preukazu odbornej spôsobilosti bezprostredne niieho stupòa.
(12) Výnimku z preukazovania odbornej spôsobilosti
povo¾uje ministerstvo menovite pre urèenú osobu, na
urèenú námornú loï a na èas neprekraèujúci es mesiacov; na funkciu velite¾a námornej lode a prvého
strojného dôstojníka mono výnimku povoli, len ak ide
o vyiu moc, a to len na najkratí nevyhnutný èas.
(13) Ak sa povo¾uje výnimka na obsadenie funkcie
èlena lodnej posádky, prièom táto funkcia sa obsadzuje
èlenom lodnej posádky pod¾a odseku 11, na ktorú sa
nepoaduje preukaz odbornej spôsobilosti, môe by
takáto výnimka povolená èlenovi lodnej posádky, ktorého kvalifikácia a prax sú v súlade s poiadavkami na
funkciu, na ktorú sa povo¾uje výnimka, a úspene ab-
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solvoval skúku, ktorou preukazuje splnenie poiadaviek na povolenie výnimky.
(14) Pred konaním odbornej skúky pred komisiou
urèenou ministerstvom uchádzaè preukazuje zdravotnú spôsobilos lekárskym potvrdením, ktoré nemôe
by starie ako tri mesiace. Preukázanie zdravotnej
spôsobilosti je podmienkou povolenia na vykonanie odbornej skúky. Zdravotnú spôsobilos èlena lodnej posádky vrátane vydávania lekárskeho potvrdenia posudzuje ministerstvom poverený lekár poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti.14b)
(15) Ministerstvo poverí na výkon èinnosti pod¾a odseku 14 lekára, ktorý získal vysokokolské vzdelanie
druhého stupòa v doktorskom tudijnom programe
v tudijnom odbore veobecné lekárstvo a pecializáciu
v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo, absolvoval kolenia o ivotných, pracovných a zdravotných
podmienkach na námorných lodiach alebo prax lodného lekára na námornej lodi, má k dispozícii zdravotnícke zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti
v rozsahu pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,14c) a je nezávislý od vlastníka
námornej lode, prevádzkovate¾a námornej lode, èlena
lodnej posádky a osoby sprostredkujúcej zamestnanie
èlena lodnej posádky. iados o vydanie poverenia na
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti èlena lodnej posádky obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia
a adresu trvalého pobytu lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lekár vykonáva èinnos pod¾a odseku 14. Prílohou k iadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok pod¾a prvej
vety. Osobné údaje uvedené v tejto iadosti mono poskytnú prísluným orgánom iného tátu, vlastníkovi
námornej lode, prevádzkovate¾ovi námornej lode a èlenovi lodnej posádky. Poverený lekár je povinný bezodkladne oznámi ministerstvu vetky zmeny údajov uvedené v iadosti a jej prílohe. Ministerstvo odoberie
poverenému lekárovi poverenie na výkon èinnosti pod¾a odseku 14, ak prestane spåòa podmienky pod¾a prvej vety alebo poiada o zruenie poverenia.
(16) Èlen lodnej posádky musí preukáza zdravotnú
spôsobilos pred nalodením platným lekárskym potvrdením vydaným pod¾a odseku 14. Lekárske potvrdenie
vydá poverený lekár èlenovi lodnej posádky, ak spåòa
normy zdravotnej spôsobilosti pod¾a medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.14d) Èlen
lodnej posádky, ktorý iada o lekárske potvrdenie,
musí preukáza, e dosiahol vek najmenej 18 rokov,
a svoju totonos. Ak v lekárskom potvrdení èlena lodnej posádky nie je uvedené inak, jeho platnos je najviac 24 mesiacov, ak ide o èlena lodnej posádky, ktorý
je starí ako 55 rokov, platnos lekárskeho potvrdenia
je 12 mesiacov. Platnos lekárskeho potvrdenia èlena
lodnej posádky, ktorý má pracovnú zmluvu uzavretú
na dobu urèitú, zodpovedá dohodnutej dåke pracovného pomeru, najviac je vak 24 mesiacov.
(17) Ministerstvo môe v naliehavých prípadoch, najviac na tri mesiace, povoli výnimku èlenovi lodnej posádky na výkon pracovnej èinnosti na námornej lodi
bez lekárskeho potvrdenia do najbliieho prístavu,
v ktorom námorná loï zastaví a v ktorom môe èlen lod-
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nej posádky získa lekárske potvrdenie, ak platnos lekárskeho potvrdenia uplynula poèas plavby alebo pred
nalodením a z èasového h¾adiska nie je moné získa lekárske potvrdenie.
(18) Èlen lodnej posádky je povinný absolvova kolenie o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci.6)
(19) Podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti èlena lodnej posádky ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo..
Poznámky pod èiarou k odkazom 14a a 14d znejú:

14a) Kapitola V pravidlo V/1-1 a V/1-2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky è. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
14b
) § 4 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
14c
) Kapitola I èas A-I/9 Medzinárodného dohovoru o normách
výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov (STCW)
1978 (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej
republiky è. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
14d
) Napríklad Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky
è. 165/2001 Z. z.) v platnom znení..

42. V § 44 ods. 4 prvej vete sa za slová desa hodín
vkladajú slová a 77 hodín v priebehu siedmich po sebe
nasledujúcich dní a na konci sa pripájajú tieto slová:
prièom interval medzi za sebou nasledujúcimi dobami
odpoèinku nemôe prekroèi 14 hodín.
43. V § 44 ods. 5 sa na zaèiatok vkladajú nová prvá
a druhá veta, ktoré znejú: Doba odpoèinku ustanovená v odseku 4 sa nemusí dodra v stave núdze alebo
poèas iných mimoriadnych prevádzkových podmienok.
Poplachové cvièenia sa vykonávajú spôsobom, ktorý
minimálne narúa dobu odpoèinku a nespôsobuje dodatoènú únavu..
44. V § 44 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Ak je
èlen lodnej posádky v pracovnej pohotovosti povolaný
do sluby, má nárok na zodpovedajúcu náhradnú dobu
odpoèinku, ak je jeho doba odpoèinku naruená výkonom sluby..
45. V § 44 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:
Tento plán je vypracovaný v tandardizovanom formáte v urèenom pracovnom dorozumievacom jazyku alebo
urèených pracovných dorozumievacích jazykoch
a v anglickom jazyku. Kadý èlen lodnej posádky podpíe záznam o svojom dennom èase odpoèinku a dostane
kópiu tohto záznamu potvrdenú velite¾om námornej
lode alebo ním poverenou osobou..
46. § 44 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Velite¾ námornej lode, dôstojník a iní èlenovia
lodnej posádky nesmú vykonáva pridelené povinnosti
súvisiace s bezpeènosou a ochranou morského ivotného prostredia pod vplyvom alkoholu alebo inej
omamnej alebo psychotropnej látky..
47. V § 60 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Ministerstvo uloí pokutu od 5 000 eur do 16 600
eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak
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a) vykonáva kvalifikaèný kurz bez poverenia,
b) neoznámila zmenu pod¾a § 4 ods. 14 v dokladoch
predloených pod¾a § 4 ods. 13,
c) nezabezpeèila, aby osvedèenie o absolvovaní kvalifikaèného kurzu bolo vydané len osobe, ktorá úspene absolvovala kvalifikaèný kurz,
d) získala preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti,
potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti,
preukaz zdravotnej spôsobilosti, výnimku pod¾a § 41
ods. 13 alebo lodné doklady pod¾a § 20 v rozpore so
veobecne záväznými právnymi predpismi,
e) posúdi zdravotnú spôsobilos èlena lodnej posádky
alebo vydá èlenovi lodnej posádky lekárske potvrdenie bez toho, aby bola na takú èinnos poverená ministerstvom,
f) neoznámila zmeny údajov uvedených v iadosti a jej
prílohe pod¾a § 41 ods. 15..
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m) nezabezpeèil komunikáciu lode s pobrenými orgánmi pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.13a).
53. V § 60 ods. 7 sa slová Pokutu mono uloi nahrádzajú slovami Konanie o uloení pokuty mono zaèa.
54. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 65a
Prechodné ustanovenie k úpravám
úèinným od 1. júla 2014

Doterajie odseky 2 a 8 sa oznaèujú ako odseky 3
a 9.

(1) Ministerstvo môe vyda preukaz odbornej spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti
a potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti
do 1. januára 2017 pod¾a doterajích predpisov èlenom
lodnej posádky, ktorí pred 1. júlom 2013 zaèali vykonáva plavebnú prax, schválený kvalifikaèný kurz alebo
túdium na vysokej námornej kole alebo strednej námornej kole.

48. V § 60 ods. 3 písm. d) sa za slovo plavbu vkladajú slová alebo úèas námornej lode na námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti.

(2) Konania zaèaté a právoplatne neukonèené pred
1. júlom 2014 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov..

49. V § 60 sa odsek 3 dopåòa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
h) nezabezpeèil dostupnos najnovích zmien vnútrotátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpeènosti a ochrany morského ivotného prostredia na námornej lodi,
i) neplní povinnosti pod¾a § 40 ods. 1 písm. a), f), j) a
m), ods. 3 a 4..

55. Názov prílohy znie: Zoznam preberaných právne
záväzných aktov Európskej únie.

50. V § 60 sa odsek 4 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) neplní povinnosti pod¾a § 40 ods. 1 písm. b), d), i), t),
ods. 2 a 5..
51. V § 60 ods. 5 písmeno c) znie:
c) nezabezpeèil poiadavky pod¾a § 24 písm. b) a j), l),
p) a v), aa) a ac),.
52. V § 60 sa odsek 5 dopåòa písmenami k) a m), ktoré znejú:
k) nezabezpeèil rozvrhnutie pracovného èasu, organizáciu práce, stránej sluby a doby odpoèinku na
námornej lodi pod¾a § 44,
l) nezabezpeèil dostupnos najnovích zmien vnútrotátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpeènosti a ochrany morského ivotného prostredia na námornej lodi,

56. Príloha sa dopåòa estnástym a osemnástym
bodom, ktoré znejú:
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa
mení a dopåòa smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Ú. v. EÚ L 343,
14. 12. 2012).
17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/38/EÚ z 12. augusta 2013 , ktorou sa mení
smernica 2009/16/ES o tátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 218, 14. 8. 2013).
18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 o urèitých zodpovednostiach vlajkového tátu za plnenie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave
z roku 2006 a jeho presadzovanie (Ú. v. EÚ L 329,
10. 12. 2013)..
57. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 1
a dopåòa sa príloha è. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 2
k zákonu è. 435/2000 Z. z.

INFORMÁCIE ZASIELANÉ EURÓPSKEJ KOMISII NA TATISTICKÉ ÚÈELY
Ministerstvo poskytne pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23) informácie o
1. preukaze odbornej spôsobilosti alebo potvrdení preukazu odbornej spôsobilosti, ktorými sú
a) dátum narodenia èlena lodnej posádky,
b) tátna príslunos èlena lodnej posádky,
c) pohlavie èlena lodnej posádky,
d) èíslo potvrdeného preukazu odbornej spôsobilosti (*),
e) èíslo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti (*),
f) funkcia/funkcie,
g) dátum vydania alebo dátum posledného predåenia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia
preukazu odbornej spôsobilosti,
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h) dátum uplynutia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti,
i) stav preukazu odbornej spôsobilosti (platný, zadraný, zruený, vyhlásený za stratený, znièený),
j) obmedzenia,
k) jedineèný identifikátor èlena lodnej posádky, ak je dostupný (*),
l) meno èlena lodnej posádky (*),
2. potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného iným tátom, ktorými sú
a) jedineèný identifikátor èlena lodnej posádky, ak je dostupný (*),
b) meno èlena lodnej posádky (*),
c) dátum narodenia èlena lodnej posádky,
d) tátna príslunos èlena lodnej posádky,
e) pohlavie èlena lodnej posádky,
f) tát vydávajúci originál preukazu odbornej spôsobilosti,
g) èíslo originálu preukazu odbornej spôsobilosti (*),
h) èíslo potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (*),
i) funkcia/funkcie,
j) dátum vydania alebo dátum posledného predåenia platnosti potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti,
k) dátum uplynutia platnosti,
l) stav potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (platný, zadraný, zruený, vyhlásený za stratený,
znièený),
m) obmedzenia.
Poznámka:
Informácie oznaèené symbolom (*) sa poskytujú v anonymizovanej podobe..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23 znie:

23) Kapitola I èas A-I/2 ods. 9 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov
(STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 165/2001 Z. z.) v platnom znení..

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
è. 347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z., zákona
è. 434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona
è. 541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z., zákona
è. 656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z., zákona
è. 5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z., zákona
è. 15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z., zákona
è. 171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z., zákona
è. 342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
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573/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z.,
15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z.,
117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z.,
342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z.,
693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z.,
43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z.,
193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z.,
279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z.,
309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z.,
343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z.,
355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z.,
517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z.,
548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z.,
661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z.,
112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z.,
214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z.,
405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z.,
451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z.,
495/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z.,
8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z.,
188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z.,
274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z.,
304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z.,
307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z.,
478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z.,
594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z.,
92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z.,
144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z.,
556/2010 Z. z., zákona è. 39/2011 Z. z.,
119/2011 Z. z., zákona è. 200/2011 Z. z.,
223/2011 Z. z., zákona è. 254/2011 Z. z.,
256/2011 Z. z., zákona è. 258/2011 Z. z.,
324/2011 Z. z., zákona è. 342/2011 Z. z.,
363/2011 Z. z., zákona è. 381/2011 Z. z.,
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392/2011 Z. z., zákona è. 404/2011 Z. z.,
405/2011 Z. z., zákona è. 409/2011 Z. z.,
519/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z.,
49/2012 Z. z., zákona è. 96/2012 Z. z.,
251/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z.,
336/2012 Z. z., zákona è. 339/2012 Z. z .,
351/2012 Z. z., zákona è. 439/2012 Z. z.,
447/2012 Z. z., zákona è. 459/2012 Z. z.,
8/2013 Z. z., zákona è. 39/2013 Z. z.,
40/2013 Z. z., zákona è. 72/2013 Z. z.,
75/2013 Z. z., zákona è. 94/2013 Z. z.,
96/2013 Z. z., zákona è. 122/2013 Z. z.,
144/2013 Z. z., zákona è. 154/2013 Z. z.,
213/2013 Z. z., zákona è. 311/2013 Z. z.,
319/2013 Z. z., zákona è. 347/2013 Z. z.,
387/2013 Z. z., zákona è. 388/2013 Z. z.,
474/2013 Z. z., zákona è. 506/2013 Z. z.,
35/2014 Z. z., zákona è. 58/2014 Z. z. a
84/2014 Z. z. sa dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
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zákona
zákona
zákona
zákona
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V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. Doprava
poloke 97 sa za písmeno s) vkladajú nové písmená t)
a u), ktoré znejú:
t) vydanie preukazu odbornej spôsobilosti
èlena posádky námornej jachty
50 eur,
u) vykonanie zmien v registri námorných
jácht vrátane vydania registraèného listu 200 eur..
Doterajie písmená t) a x) sa oznaèujú ako písmená u) a z).
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Èl. IV
Zákon è. 381/2011 Z. z. o zruení kolkových známok
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 286/2012 Z. z. a zákona è. 347/2013 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
(1) Kolkové známky vydané do 30. júna 2014 pod¾a
predpisu úèinného do 30. júna 2014 nemono od 1. decembra 2014 predáva a mono ich poui do 31. decembra 2014. Pri predaji kolkových známok vydaných
do 30. júna 2014 sa postupuje do 30. novembra 2014
pod¾a predpisu úèinného do 30. júna 2014..
2. V § 2 ods. 2 sa slová 1. júla 2014 do 30. júna
2015 nahrádzajú slovami 1. decembra 2014 do
30. novembra 2015.
3. V § 2 ods. 5 sa slová 31. júla 2014 nahrádzajú
slovami 31. decembra 2014 a slová 30. júna 2014 sa
nahrádzajú slovami 30. novembra 2014.
4. V § 2 ods. 6 sa slová 10. júla 2014 nahrádzajú
slovami 10. decembra 2014.
5. V § 2 ods. 7 sa slová 20. júla 2014 nahrádzajú
slovami 20. decembra 2014 a slová jún 2014 sa nahrádzajú slovami november 2014.
6. V § 2 ods. 8 sa slová 31. júla 2014 nahrádzajú
slovami 31. decembra 2014.

Èl. III
Zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 433/2010
Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona è. 393/2011
Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 352/2013
Z. z., zákona è. 402/2013 Z. z. a zákona è. 432/2013
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 3 bod 1.4.4 znie:
1.4.4 Výsledkom projektového rieenia a prevádzky
eleznièného systému nesmie by neprípustne vysoká hladina hluku, ktorý tento systém spôsobuje
v oblastiach nachádzajúcich sa v blízkosti elezniènej infratruktúry a v kabíne ruòovodièa..
2. Príloha è. 15 sa dopåòa siedmym bodom, ktorý znie:
7. Smernica Komisie 2014/38/EÚ z 10. marca 2014,
ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2008/57/ES, pokia¾ ide o hluk
(Ú. v. EÚ L 70, 11. 3. 2014)..

7. V § 2 ods. 10 sa slová 31. júla 2015 nahrádzajú
slovami 31. decembra 2015.
8. V § 2 ods. 11 sa slová 30. septembra 2014 nahrádzajú slovami 28. februára 2015 a slová 31. októbra
2014 sa nahrádzajú slovami 31. marca 2015.
9. V § 2 ods. 13 sa slová zaèali do 30. júna 2014 nahrádzajú slovami zaèali do 30. novembra 2014.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2014 okrem
èl. IV, ktorý nadobúda úèinnos 29. júna 2014, èl. I
ôsmeho bodu § 4 ods. 2 písm. w), ktorý nadobúda úèinnos 4. januára 2015, a èl. I tyridsiateho prvého bodu
§ 41 ods. 9 poslednej vety, ktorý nadobúda úèinnos
1. januára 2017.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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153
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 29 ods. 6 a § 36 ods. 9 zákona è. 186/2009 Z. z. o finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 129/2010 Z. z. a § 35 ods. 2
zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 è. 10/2014 o obsahu, èlenení a spôsobe predkladania
správ vedúceho zamestnanca vo finanènom sprostredkovaní a finanènom poradenstve (ïalej len opatrenie).
Opatrenie upravuje obsah, èlenenie a spôsob predkladania správ vedúceho zamestnanca finanènej intitúcie,
samostatného finanèného agenta a finanèného poradcu Národnej banke Slovenska.
Opatrenie nadobúda úèinnos 15. júna 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 18/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska.
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154
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 27 ods. 14 písm. b) a d) zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 è. 11/2014, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie
Národnej banky Slovenska è. 18/2008 o likvidite bánk a poboèiek zahranièných bánk a o postupe riadenia
rizika likvidity bánk a likvidity poboèiek zahranièných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska
è. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, poboèkami zahranièných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi na úèely vykonávania doh¾adu a na tatistické úèely v znení neskorích predpisov.
Opatrením sa zavádza ukazovate¾ krytia likvidity, prostredníctvom ktorého bude v bankách naïalej zabezpeèené
riadenie aktív a pasív tak, aby v nich bola zabezpeèená nepretritá likvidita a súèasne sa svojou povahou pribliuje
poiadavkám na krytie likvidity, ako sú ustanovené v èlánku 460 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
è. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych poiadavkách na úverové intitúcie a investièné spoloènosti
a o zmene nariadenia (EÚ) è. 648/2012 s úèinnosou od 1. januára 2018. Tento ukazovate¾ nahrádza doterají ukazovate¾ likvidných aktív.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. decembra 2014.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 18/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých
organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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155
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 bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 27. mája 2014 uloená táto kolektívna zmluva vyieho stupòa:
Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2014  2016 z 25. apríla 2014 uzatvorená medzi Asociáciou strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
a
Veobecným slobodným odborovým zväzom.
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