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APLIKÁCIA  POVINNÉHO  

ZVEREJŇOVANIA  ZMLÚV, ÚDAJOV O 

FAKTÚRACH  A OBJEDNÁVKACH  

 V  PRAXI po 1.1.2012 

 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

 

Únia miest Slovenska, Bratislava, 14.02.2012 
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 transparentnosť nakladania s verejnými 
prostriedkami 

 

 vyváženosť práv a povinností zmluvných 
vzťahov medzi štátom a súkromným 
sektorom  

 

Cieľ právnej úpravy   
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TRANSPARENTNOSŤ  

 

zákon č. 

40/1964 Zb. 

Občiansky 

zákonník 

 

(546/2010)  

 

 

Obchodný 
zákonník 
(zákon č. 
513/1991 
Zb.)  

(546/2010)  

 

zákon č. 

211/2000 Z. 

z. o 

slobodnom 

prístupe k 

informáciám 

(382/2011) ! 
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- nariadenie vlády Slovenskej republiky 

č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje 

hodnota objednávok tovarov a služieb a 

faktúr za tovary a služby, ktoré sa 

nezverejňujú – do 31.12.2011!  

 

- nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktoré 

ustanoví podrobnosti o zverejňovaní zmlúv 

– od 01.01.2012!  

 

Podzákonné predpisy    
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  § 47a Účinnosť povinne zverejňovaných 

zmlúv 

 

-  pravidlo  

-  výnimka z pravidla  

-  následky nezverejnenia  

 

 

 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 
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   sankcia neplatnosti tzv. prolongačných 

ustanovení v zmluvách (§ 490 ods. 2)   

 

 

 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 
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§ 490 ods.  2 

„(2) Ak zákon neustanovuje inak, neplatné je 

ustanovenie zmluvy podľa § 47a, podľa 

ktorého zmluva uzavretá na dobu určitú, 

trvá aj po uplynutí tejto doby.  
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   zabránenie tzv. nevypovedateľným zmluvám 

(§ 582a )   

 

 

 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 
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§ 582a 

Ustanovenia zmluvy podľa § 47a dojednanej 

na dobu neurčitú, ktorej predmetom je 

záväzok na nepretržitú alebo opakovanú 

činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej 

činnosti alebo strpieť určitú činnosť, ktoré 

vylučujú možnosť vypovedať zmluvu, 

sú neplatné. Rovnako sú neplatné 

ustanovenia zmluvy podľa prvej vety, ktoré 

umožňujú zmluvu vypovedať v lehote 

dlhšej ako je uvedená v § 582 ods. 1; to 

neplatí, ak zákon ustanovuje dlhšiu 

výpovednú lehotu.“.  
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   imperatívne normy (§ 853 ods. 3 ) =) výskyt 

cudzieho prvku v zmluvnom vzťahu    

 

 

 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 
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 imperatívne normy (§ 853 ods. 3 )  

 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 

o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky na 

právny vzťah vzniknutý medzi povinnou osobou 

a zmluvným partnerom z cudziny (predávajúcim 

tovaru alebo poskytovateľom služieb), použije 

právny poriadok krajiny obvyklého pobytu 

predávajúceho alebo poskytovateľa.   

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 
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 imperatívne normy (§ 853 ods. 3 )  

 je potrebné ustanovenia § 47a, § 48a, § 490 

ods. 2, § 497 ods. 2, § 582a a § 879n použiť 

bez ohľadu na právo, ktoré je inak  podľa 

predpisov medzinárodného práva súkromného  

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 
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   nemožnosť označiť časti zmluvy alebo 

zmluvu za dôvernú (§ 271 ods. 2 )   

 

 

 

Obchodný zákonník (zákon č. 
513/1991 Zb.)  
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 § 5a Povinne zverejňovaná zmluva    

 

- Výnimky 

- Spôsob, miesto, lehoty zverejňovania   

 

 

 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám 
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 § 5b Zverejňovanie údajov o faktúrach a 
objednávkach 

 

 

 

 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám 
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Zverejňovanie zmlúv 
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Vzťah občianskeho 

práva a iných 

súkromnoprávnych 

odvetví 
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Občiansky zákonník 

lex generalis 

 

 

 

  

Obchodný zákonník 

lex specialis  
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Občiansky zákonník 

§ 1 ods. 2 OZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obchodný zákonník 

§ 1 ods. 2 OBZ  

 
 

ak niektoré otázky nemožno riešiť 

podľa Obchodného zákonníka, treba 

ich riešiť podľa predpisov 

občianskeho práva.  
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Občiansky zákonník 

lex generalis 

 

 

 

 

  

Zákonník práce  

(zákon 311/2001 Z.z.)  
lex specialis  
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Občiansky zákonník 

lex generalis 

 

 

 

 

  

zákon o rodine č. 

36/2005 Z.z. lex specialis  
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I.  

zákon č. 40/1964 Zb.  

Občiansky zákonník 
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„§ 47a 

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv 

 

(1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie 

zmluvy, zmluva je účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
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Čo je to povinne 

zverejňovaná zmluva? 
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osobný znak  
povinná osoba  

znak formy  

vecný znak 

písomná f. 

finančné 

prostriedky  

majetok   

zmluva § 34 Obč.z. 
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osobný znak  
povinná osoba  

znak formy  

vecný znak 

písomná f. 

finančné 

prostriedky  

majetok   

zmluva  § 34 Obč.z. 
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Čo je to zmluva? 
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=) dvojstranné a viacstranné právne úkony, 
ktoré vznikajú dvoma (viacerými) 
vzájomnými a obsahovo zhodnými 
prejavmi vôle   

 

=) zmluva =) dvojstranný a viacstranný 
právny úkon vzniká konsenzom, t.j. 
úplným a bezpodmienečným prijatím 
(akceptáciou) návrhu na uzavretie zmluvy 
(ponuky, oferty) 
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Právny úkon (zmluva)  

perfektný 

platný  

od 1.1.2011 

účinný  

znaky 

náležitosti 

zverejnenie 
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ÚČINNOSŤ 

absolútne neplatný právny úkon 

nenadobudne účinnosť ani 

zverejnením! 

 

nie je účel § 47a ods. 1 (nie 

konvalidácia!)  
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ZMLUVA V ŠIRŠOM ZMYSLE  

- dohodu,  

- nepomenovanú zmluvu,  

- zmiešanú zmluvu, 

- úplné znenie všeobecných zmluvných 

(obchodných) podmienok, ak sa stali 

súčasťou zmluvného vzťahu (t.j. ak 

zmluva – dohoda na ne odkazuje),  
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ZMLUVA V ŠIRŠOM ZMYSLE  

 

-dohodu o novácii (§ 570 až 573 OZ), - 

dohodu o odpustení dlhu (§ 574 OZ) 

a vzdaní sa práva (§ 574 OZ),  

- dohodu o zrušení záväzku,  

- dohodu o urovnaní (pokonávke) 

(§ 585 až 587 OZ),  
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ZMLUVA V ŠIRŠOM ZMYSLE  

- dohodu o započítaní (§ 581 ods. 3 

OZ); 

- dohodu o zmluvnej pokute (§ 544 

a 545 OZ),  

- dohodu o ručení (§ 546 až 550 OZ),  

- záložnú zmluvu (§ 552 OZ),  

dohodu o zabezpečení záväzkov 

prevodom práva (§ 553 až 553e OZ) 
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osobný znak  
povinná osoba  

znak formy  

vecný znak 

písomná f. 

finančné 

prostriedky  

majetok   

zmluva § 34 Obč.z. 
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osobný znak  
povinná osoba  

znak formy  

vecný znak 

písomná f. 

finančné 

prostriedky  

majetok   

zmluva  § 34 Obč.z. 
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Čo je to písomná formy 

zmluvy? 
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§ 40: 

 

(2) Písomne uzavretá dohoda sa môže 

zmeniť alebo zrušiť iba písomne. 

 

(3) Písomný právny úkon je platný, ak je 

podpísaný konajúcou osobou; ..... 

 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 
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    Písomnú formu musí mať napríklad 
zmluva o prevode nehnuteľností (§ 46 
ods. 1), zmluva o postúpení 
pohľadávky (§ 524), zmluva 
o pristúpení k záväzku (§ 533).  

zásade neformálnosti zmlúv 
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§ 40: 

(4) Písomná forma je zachovaná, ak je právny 
úkon urobený telegraficky, ďalekopisom 
alebo elektronickými prostriedkami, 
ktoré umožňujú zachytenie obsahu 
právneho úkonu a určenie osoby, ktorá 
právny úkon urobila. Písomná forma je 
zachovaná vždy, ak právny úkon urobený 
elektronickými prostriedkami je podpísaný 
zaručeným elektronickým podpisom. 

 
 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 
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osobný znak  
povinná osoba  

znak formy  

vecný znak 

písomná f. 

finančné 

prostriedky  

majetok   

zmluva § 34 Obč.z. 
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osobný znak  
povinná osoba  

znak formy  

vecný znak 

písomná f. 

finančné 

prostriedky  

majetok   

zmluva  § 34 Obč.z. 
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Kto je povinná osoba? 
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§ 2 Povinné osoby 

 
(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona 
sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné 
osoby") sú štátne orgány, obce, vyššie 
územné celky ako aj tie právnické osoby a 
fyzické osoby, ktorým zákon zveruje 
právomoc rozhodovať o právach a 
povinnostiach fyzických osôb alebo 
právnických osôb v oblasti verejnej správy, a 
to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej 

činnosti. 
 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám 
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§ 2 Povinné osoby 
 
(2) Povinnými osobami sú ďalej právnické 
osoby zriadené zákonom a právnické osoby 
zriadené štátnym orgánom, vyšším územným 
celkom alebo obcou podľa osobitného 
zákona.2) 
 
(3) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické 
osoby založené povinnými osobami podľa 
odseku 1 a 2. 
 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám 
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OD 1.1.2012 osobitný režim pre povinné osoby  

podľa § 2 ods. 3!  

 

 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám 
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osobný znak  
povinná osoba  

znak formy  

vecný znak 

písomná f. 

finančné 

prostriedky  

majetok   

zmluva § 34 Obč.z. 
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osobný znak  
povinná osoba  

znak formy  

vecný znak 

písomná f. 

finančné 

prostriedky  

majetok   

zmluva  § 34 Obč.z. 
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Vecný znak 

(§ 5a ods. 1 a ods. 2) 
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zmluva, ktorá sa týka  

a) používania finančných prostriedkov, s 

ktorými hospodária právnické osoby 

verejnej správy vrátane neštátnych 

účelových fondov,   
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 hospodárenie s verejnými prostriedkami?  

 právnické osoby zapísané v registri 

organizácií vedenom Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky (register 

organizácií) 

 ich zaradenie vo verejnej správe v 

a) v ústrednej správe,  

b) v územnej samospráve,  

c) vo fondoch sociálneho poistenia a 

fondoch zdravotného poistenia 

 neštátny účelový fond  
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zmluva, ktorá sa týka  

b)  nakladania s majetkom štátu, majetkom 

obce, majetkom vyššieho územného celku 

alebo majetkom právnických osôb 

zriadených zákonom alebo na základe 

zákona 
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 MAJETOK  
=) súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria 

povinnej osobe a zahŕňa veci  

 

- hmotné veci - hnuteľné i nehnuteľné veci 

- byty alebo nebytové priestory 

- práva 

- peniaze (finančné prostriedky, s ktorými 

hospodária právnické osoby verejnej 

správy - § 5a ods. 1)   
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 MAJETOK  
 

- iné peniazmi oceniteľné hodnoty (najmä 

majetkové právo ako pohľadávky, predmety 

priemyselného či duševného vlastníctva, 

obchodné podiely, členské podiely 

v družstve, spoluvlastnícke podiely).  
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    zákon č. 278/1993 Z.z. o správe 
majetku štátu  

 § 8c zriaďovateľ 

 

(1) Na platnosť nakladania s majetkom 

štátu je v prípadoch ustanovených 

týmto zákonom potrebný súhlas 

ministerstva financií alebo 

zriaďovateľa. 

=) plynutie dvoch lehôt !  

§ 47 ods. 4 OZ   

        § 5a ods. 10 infozákona 
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„§ 47a OZ 

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv 

 

(4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia 

zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa 

na jej platnosť vyžaduje súhlas 

príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, 

platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo .  
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    zákon č. 278/1993 Z.z. o správe 
majetku štátu  

 § 8c zriaďovateľ 

 

(1) Na platnosť nakladania s majetkom 

štátu je v prípadoch ustanovených 

týmto zákonom potrebný súhlas 

ministerstva financií alebo 

zriaďovateľa. 

=) plynutie dvoch lehôt !  

§ 47 ods. 4 OZ   

      § 5a ods. 10 infozákona 
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„§ 5a infozákona  

 

(10) Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich 

dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa 

doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť 

vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže 

účastník podať návrh na zverejnenie 

v Obchodnom vestníku.  

 

 



58 

 

     

 

 NAKLADANIE  
 

=)   právny následok povinne zverejňovanej 

zmluvy, na základe ktorého musí povinná 

osoba poskytnúť plnenie z jej majetku!  
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 zmluva o budúcej zmluve (§ 50a 

Občianskeho zákonníka a § 289 a nasl. 

Obchodného zákonníka)?  
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zmluva, ktorá sa týka  

c) nakladania s finančnými prostriedkami 

Európskej únie 
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Osobitný režim zmlúv po 

1.1.2012  

(§ 5a ods. 2)  
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§ 5a ods. 2  

 

 

 výkladové problémy § 5a ods. 1  

 povinná osoba podľa § 2 ods. 3 

 účasť úplná (výlučná) 

 spoločná výlučná účasť 

 

 

 



63 

 

     

§ 5a ods. 2  

 

 

 výkladové problémy § 5a ods. 1  

 

     nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 

236/06 zo 6. júna 2007:  

  

„je podstatné, že takýto subjekt nebol 

kreovaný na uplatňovanie súkromných 

záujmov, ale na realizáciu verejných 

záujmov.“  
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§ 5a ods. 2:  

 

POVINNÁ OSOBA podľa § 2 ods. 3 

 

 

 právnická osoba založená povinnými 

osobami podľa § 2 odsekov 1 a 2 

 štát alebo povinné osoby podľa § 2 ods. 1 

a ods. 2 v nej majú účasť =)  
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§ 5a ods. 2:  

 

ÚČASŤ V POVINNEJ OSOBE podľa § 2 
ods. 3 

 

 

 nie len majetková účasť!  
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§ 5a ods. 2:  

 

MIERA ÚČASTI V POVINNEJ OSOBE podľa 
§ 2 ods. 3 

 

 Miera účasti v povinnej osobe podľa § 2 

ods. 3 infozákona musí byť stopercentná  

 

     napr. štát 100% alebo štát 70% a obec 

30%, VÚC 30% a obec 70% a pod. 
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     VÝNIMKA Z POVINNE 
ZVEREJŇOVANEJ ZMLUVY podľa § 5a 
ods. 2!  

 

 

to neplatí, ak je zmluva uzatvorená 

a) v bežnom obchodnom styku 

b) v rozsahu predmetu podnikania alebo 

činnosti zapísanej v obchodnom registri 

alebo v inej úradnej evidencii. 
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§ 5a ods. 3; NOTIFIKAČNÁ POVINNOSŤ   

 

 

 zmluvy, ktoré sa nezverejňujú podľa § 5a 

ods. 2  

 zmluvy podľa § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), 

r) a s) 

 

§ 3 návrhu nariadenia vlády SR  
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§ 5a ods. 3; VÝNIMKA Z NOTIFIKAČNEJ 
POVINNOSTI   

 

 

to neplatí, ak sa zmluva uzavrela s fyzickou 

osobou, ktorá nie je podnikateľom. 
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§ 5a ods. 4 nezverejňované časti zmlúv 

 

1) tzv. náročné časti zmlúv: technické 
predlohy, návody, výkresy, projektové 
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a vzory (platí § 47a ods. 
3 druhá veta Občianskeho zákonníka)  

  

2) ustanovenia všeobecných obchodných 
podmienok 
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§ 5a ods. 4    ustanovenia všeobecných 
obchodných podmienok – PODMIENKY 
NEZVEREJNENIA 

 
1) časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy  

je určená odkazom na ustanovenia  

všeobecných obchodných podmienok,  

2) ide o totožné ustanovenia všeobecných  

obchodných podmienok, ktoré  

3) boli zverejnené  tou istou povinnou osobu  

4) spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou,  

ktorá už nadobudla účinnosť podľa zákona 

 (t.j. § 47a Občianskeho zákonníka).  
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§ 5a ods. 4    ustanovenia všeobecných 
obchodných podmienok – PODMIENKY 
NEZVEREJNENIA 

 

DODATOČNÁ POVINNOSŤ: pri takto povinne 

 zverejňovanej zmluve sa uvedie 

 v Centrálnom registri zmlúv 

alebo na webovom sídle odkaz  

na inú povinne zverejňovanú zmluvu, 

 ktorá už nadobudla účinnosť. 
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Anonymizácia  zmlúv, 

faktúr a objednávok 
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„§ 5a ods. 13 druhá veta 

 

Povinná osoba alebo účastník zmluvy 

podávajúci návrh na zverejnenie podľa 

odseku 10 sú 

povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy 

so skutočným stavom a nesprístupnenie 

ustanovení zmluvy 

obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa tohto 

zákona nesprístupňuje; 

 

 



75 

 

     

 

 

 

 

 

 základný princíp „čo nie je tajné, je 

verejné“  
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„§ 47a OZ 

 

(3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia 

následkov mimoriadnej udalosti 

bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, 

majetok alebo životné prostredie, je účinná 

bez zverejnenia.  

     Rovnako je bez zverejnenia účinné aj 

ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje 

informáciu, ktorá sa podľa osobitného 

zákona nesprístupňuje (§ 8 - 11). 
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- utajované skutočnosti, daňové a 

bankové tajomstvo (§ 8), ZMENA! 

- informácie dotýkajúce sa osobnosti a 

súkromia fyzickej osoby a osobné 

údaje fyzickej osoby 

(§ 9), 

- obchodné tajomstvo (§ 10), 

- informácie odovzdané povinnej osobe 

osobou, ktorej takú povinnosť zákon 

neukladá (§ 11 

ods. 1 písm. a), 



78 

 

     

- informácie zverejňované na základe 

osobitného zákona (§ 11 ods. 1 písm. b), 

- informácie, ktorých sprístupnením možno 

porušiť ochranu duševného vlastníctva 

ustanovenú 

osobitným predpisom (§ 11 ods. 1 písm. c), 

- informácie týkajúce sa rozhodovacej činnosti 

súdu vrátane medzinárodných súdnych 

orgánov 

alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem 

informácie o rozhodnutí alebo o výsledku 

konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú 

osobitné predpisy (§ 11 ods. 1 písm. d), 
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- informácie týkajúce sa miesta výskytu chránených 

druhov rastlín, živočíchov, nerastov 

a skamenelín (§ 11 ods. 1 písm. e), 

- informácie, ktorých sprístupnenie by bolo v 

rozpore s právne záväznými aktmi 

Európskych 

spoločenstiev a Európskej únie alebo s 

medzinárodnou zmluvou, ktorou je 

Slovenská 

republika viazaná (§ 11 ods. 1 písm. f), 
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-  ZMENA OD 1.1.2012: sa týka zmierovacieho 

konania, arbitrážneho konania alebo 

rozhodcovského konania okrem informácie 

o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak 

jej sprístupnenie nezakazujú osobitné 

predpisy, 
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- informácie získané povinnou osobou od tretej 

osoby na plnenie úlohy na základe 

osobitného 

zákona, ktoré priamo nesúvisia s úlohami 

povinnej osoby (§ 11 ods. 3). 
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Utajovaná skutočnosť 
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zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 

skutočností  

=) informácia ktorú treba chrániť v záujme 

Slovenskej republiky (materiálna 

podmienka)  a ktorá môže vznikať 

v oblastiach stanovených nariadením vlády 

(formálna podmienka ). 

 

Nariadenie vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým 

sa ustanovujú oblasti utajovaných 

skutočností 

§ 1 Utajovaná skutočnosť môže vzniknúť v 

oblasti ....  
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Bankové a daňové 

tajomstvo 
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„§ 8 infozákona  

 

  Ak požadovaná informácia tvorí 

utajovanú skutočnosť podľa osobitného 

zákona alebo je predmetom bankového 

tajomstva alebo daňového tajomstva 

podľa osobitného zákona ... povinná 

osoba ju nesprístupní.   
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Osobné údaje  
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zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 

údajov.  

Podľa § 3 tohto zákona „Osobnými údajmi sú 

údaje týkajúce sa určenej alebo 

určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou 

je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo 

nepriamo, najmä na základe všeobecne 

použiteľného identifikátora alebo na základe 

jednej či viacerých charakteristík alebo 

znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, 

psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 

alebo sociálnu identitu.“ 
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„§ 9 infozákona  

 

  (2) Informácie o osobných údajoch fyzickej 

osoby, ktoré sú spracúvané v 

informačnom systéme za podmienok 

ustanovených osobitným zákonom, 9) 

povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to 

ustanovuje zákon, alebo na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu 

dotknutej osoby.  

 

=) výnimka (ods. 3) ! 
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„§ 9 infozákona  

  Povinná osoba sprístupní na účely 

informovania verejnosti osobné údaje (v 

rozsahu) fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané 

v informačnom systéme za podmienok 

ustanovených osobitným zákonom9) o 

fyzickej osobe, ktorá je verejným 

funkcionárom, predstaveným v štátnej 

službe, vedúcim zamestnancom 

vykonávajúcim práce vo verejnom záujme,  

vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, 

ktorým je orgán verejnej moci, 

nadriadeným v služobnom pomere 
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     a) titul,  
b) meno,  
c) priezvisko,  
d) funkcia a deň ustanovenia alebo 
vymenovania do funkcie,  
e) pracovné zaradenie a deň začiatku 
výkonu pracovnej činnosti,  
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej 
činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu 
alebo činnosť vykonáva 

 

=) anonymizovať treba vždy!  
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Rodné číslo  

 

Dátum narodenia  

 

Číslo občianskeho preukazu, cestovného 

dokladu alebo iného dokladu 

preukazujúceho totožnosť osoby 

 

Podpisy fyzických osôb, ktoré nekonajú 

v mene orgánu verejnej moci 
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Osobitný režim pre osobné 

údaje po 1.1.2012  

(§ 5a ods. 13)  

 
 

 



93 

 

     

to neplatí o osobných údajoch účastníka 

zmluvy odlišného od povinnej osoby v 

rozsahu  

-titul, meno, priezvisko, 

- adresa trvalého pobytu a o označení 

nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného 

predpisu, 7fa) ak ide o zmluvu, ktorá na vznik, 

zmenu alebo zánik práva 

vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností 

podľa osobitného predpisu. 7fb) 
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Obchodné tajomstvo   
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„§ 47a OZ 

 

(3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia 

následkov mimoriadnej udalosti 

bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, 

majetok alebo životné prostredie, je účinná 

bez zverejnenia. Rovnako je bez 

zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, 

ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa 

podľa osobitného zákona 

nesprístupňuje (§ 8, § 9, § 10, § 11). 
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„§ 10 infozákona  

 

 (1) Informácie označené ako obchodné 

tajomstvo povinná osoba nesprístupní.  



97 

 

     

     Podľa § 17 Obchodného zákonníka 
Obchodné tajomstvo tvoria  

a) všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo 
technickej povahy súvisiace s podnikom,  

b) ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu 
materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu,  

c) nie sú v príslušných obchodných kruhoch 
bežne dostupné, 

d) majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a 
podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich 
utajenie zabezpečuje. 
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Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obo 

98/99 (publikovaný v časopise Zo súdnej 

praxe č. 4/2001, str. 82) 

„Fakt, že zmluvné strany dojednania zmluvy, v 

danom prípade zmluvy o dielo v článku VIII, 

označili za také, že všetky informácie, ktoré si pri 

uzavieraní tejto zmluvy dohodli a po dobu 

jej trvania navzájom zverili, sú dôverné a tvoria 

obchodné tajomstvo firmy, nestačí na to, 

aby takéto zmluvné dojednania sa stali 

obchodným tajomstvom, pokiaľ nenapĺňajú 

pojmové znaky obchodného tajomstva 

vymedzené ustanovením § 17 Obchodného 

zákonníka.” 
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Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 

S 166/03 zo dňa 23. septembra 2004 

„Poukázanie žalovaného na znenie kúpnej zmluvy, v 

ktorej kupujúci vyhlásil, že nesúhlasí so 

sprístupňovaním textu kúpnej zmluvy a 

akýchkoľvek informácií týkajúcich sa zmluvy je 

právne bezvýznamné pri úvahe o tom, či 

informácie sprístupniť alebo nie. ... Zákon o 

slobode informácií totiž neustanovuje, že 

dôvodom na nesprístupnenie informácií by 

mohol byť aj jednoduchý nesúhlas 

podnikateľa. Dôvody, z ktorých môže byť 

sprístupnenie informácií odmietnuté, sú uvedené 

v § 8 až 11 zákona o slobode informácií.“ 
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Novela infozákona: 

§ 10 ochrana obchodného tajomstva 
 

(2) Porušením alebo ohrozením obchodného 

tajomstva nie je najmä sprístupnenie 

informácie 
c) ktorá sa získala za verejné prostriedky7a) 

alebo sa týka používania verejných 

prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, 

majetkom obce, majetkom vyššieho územného 

celku alebo majetkom právnických osôb 

zriadených zákonom, na základe zákona alebo 

nakladania s finančnými prostriedkami 

Európskej únie  
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„§ 47a OZ 

 

(3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia 

následkov mimoriadnej udalosti 

bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, 

majetok alebo životné prostredie, je účinná 

bez zverejnenia. Rovnako je bez 

zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, 

ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa 

podľa osobitného zákona 

nesprístupňuje (§ 8, § 9, § 10, § 11). 
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Právo duševného 

vlastníctva    
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„§ 11 

 

Povinná osoba obmedzí sprístupnenie 

informácie alebo informáciu nesprístupní, 

ak 

c) tým možno porušiť ochranu duševného 

vlastníctva ustanovenú osobitným 

predpisom.   
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nehmotné dobrá - statky  

literárne, vedecké, 

umelecké diela, výkony 

výkonných umelcov   

právna úprava   

Autorský zákon  č. 

618/2003 Z.z.  

zlepšovacie návrhy    § 72 až 74 zákona 

č. 527/1990 Zb.  

Vynález      zákon č. 435/2001 Z.z. 

o patentoch 

a dodatkových ochranných 

osvedčeniach  
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nehmotné dobrá - statky  

Ochranné známky    

právna úprava   

zákon č. 506/2009 Z.z.   

o ochranných 

známkach 

dizajn     zákon č. 444/2002 Z.z. 

o dizajnoch  

topografia 

polovodičových výrobkov      

zákon č. 146/2000 Z.z. 

o ochrane topografií 

polovodičových výrobkov  
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     Iné zmeny po 1.1.2012  
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- rozšírenie negatívneho výpočtu povinne 
zverejňovaných zmlúv podľa § 5a ods. 5 

- precizovanie minimálnych náležitostí, 
ktoré by malo potvrdenie o zverejnení 
zmluvy obsahovať a úprava  jeho formy,  

- možnosť, aby v prípade, že povinná 
osoba, ktorá má zverejniť zmluvu na 
svojom webovom sídle, nemá webové 
sídlo, sa mohla rozhodnúť či zverejní 
zmluvu na webovom sídle jej zriaďovateľa 
alebo tak ako doposiaľ, bezodplatne v 
Obchodnom vestníku 
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DĹŽKA ZVEREJŇOVANIA  

 

 

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje 

nepretržite  

a) počas existencie záväzku vzniknutého z 

povinne zverejňovanej zmluvy,  

b) najmenej však počas piatich rokov od 

nadobudnutia účinnosti podľa zákona. 
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DĹŽKA ZVEREJŇOVANIA  

 

do zániku záväzku: 

- § 559 až 584 Občianskeho zákonníka  

 

- zánik záväzku splnením podľa §324-343, 

zánik nesplneného záväzku: odstúpenie: § 

344-351, dodatočná nemožnosť plnenia: § 

352-354, odstupné: § 355 a zmarenie 

účelu zmluvy: § 356- 357 Obchodného 

zákonníka.  

 



110 

 

     

 

- rozšírenie negatívneho výpočtu povinne 
zverejňovaných zmlúv podľa § 5a ods. 5 

- precizovanie minimálnych náležitostí, 
ktoré by malo potvrdenie o zverejnení 
zmluvy obsahovať a úprava  jeho formy,  

- možnosť, aby v prípade, že povinná 
osoba, ktorá má zverejniť zmluvu na 
svojom webovom sídle, nemá webové 
sídlo, sa mohla rozhodnúť či zverejní 
zmluvu na webovom sídle jej zriaďovateľa 
alebo tak ako doposiaľ, bezodplatne v 
Obchodnom vestníku 
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- zavádza dôležitú zmenu pri zverejňovaní 
objednávok a faktúr, kde už nebude 
potrebné zverejňovať ich úplné znenie na 
zabezpečenie súladu so skutočným 
stavom, ale postačí ak povinná osoba 
bude na svojom webovom sídle počas 
piatich rokov odo dňa ich zverejnenia v 
štruktúrovanej a prehľadnej podobe 
zverejňovať údaje, t.j. namiesto 
zverejnenia objednávky, či faktúry, sa 
zverejnenia len zákonom ustanovené 
údaje o nej.    

 


