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ZÁKON
z 5. decembra 2018

o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
ZÁKLADNÉ ÚLOHY FINANČNEJ SPRÁVY A PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV

FINANČNEJ SPRÁVY

Čl. 1
Základné úlohy finančnej správy

Finančná správa chráni fiškálne a obchodno-politické záujmy Slovenskej republiky a Európskej
únie a plní úlohy pri ochrane vnútorného trhu Európskej únie.

Čl. 2
Princíp politickej neutrality

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred
politickým záujmom a koná spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, že zvýhodňuje
ktorúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie. Princíp politickej neutrality sa uplatňuje
najmä prostredníctvom zákazu členstva príslušníka finančnej správy v politickej strane alebo
politickom hnutí, ako aj zákazom vyvíjať činnosť v ich prospech.

Čl. 3
Princíp zákonnosti

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby a nadriadený v služobných vzťahoch koná
a rozhoduje v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie,
právnymi predpismi Slovenskej republiky a vnútornými predpismi.

Čl. 4
Princíp efektívneho riadenia

Nadriadený riadi príslušníka finančnej správy efektívne a hospodárne. Nadriadený a služobný
úrad vytvárajú podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby príslušníkmi finančnej správy.

Čl. 5
Princíp nestrannosti

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred
osobným záujmom. Princíp nestrannosti sa uplatňuje najmä ako povinnosť príslušníka finančnej
správy pri výkone štátnej služby konať a rozhodovať nestranne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo
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viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobným záujmom, a nezneužívať informácie získané
v súvislosti s vykonávaním štátnej služby vo vlastný prospech alebo v prospech iného.

Čl. 6
Princíp profesionality

Príslušník finančnej správy pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito a v súlade
s Etickým kódexom príslušníka finančnej správy. Princíp profesionality sa uplatňuje najmä
dlhodobým profesionálnym rozvojom príslušníka finančnej správy, podporou kariérneho rastu,
pravidelným služobným hodnotením, právom a povinnosťou príslušníka finančnej správy vzdelávať
sa. Príslušníkovi finančnej správy služobný úrad zabezpečuje zodpovedajúce vzdelávanie na
dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá mu umožní kvalitný výkon štátnej služby.

Čl. 7
Princíp stability

Príslušník finančnej správy je chránený pred skončením služobného pomeru z iných ako
zákonom ustanovených dôvodov. Princíp stability sa uplatňuje najmä prostredníctvom stálej
štátnej služby, inštitútov prevedenia, preloženia, zaraďovania do jednotlivých druhov zálohy
a možnosti skončenia služobného pomeru príslušníka finančnej správy len zo zákonom
ustanovených dôvodov.

PRVÁ ČASŤ
PREDMET ÚPRAVY

(2) Ustanovenie § 74 ods. 3 sa prvýkrát uplatní na rozpočtový rok 2020. Systemizáciu na
obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 určí minister. Počet miest v rámci systemizácie
podľa druhej vety sa určí ako súčet miest colníkov v štátnej službe k 30. júnu 2019 podľa
doterajších predpisov a štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade finančné riaditeľstvo
vyčlenených zo systemizácie štátnozamestnaneckých miest k 30. júnu 2019 podľa osobitného
predpisu.195) Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy ozbrojených príslušníkov
finančnej správy sa určí z objemu finančných prostriedkov na služobné príjmy colníkov v štátnej
službe podľa doterajších predpisov a objem finančných prostriedkov na služobné príjmy
neozbrojených príslušníkov finančnej správy sa určí z objemu finančných prostriedkov
vyčlenených na platy štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere k 1. júlu 2019
podľa osobitného predpisu.7) Úpravy v systemizácii od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 vykoná
minister.

Prechodné ustanoven ia vzťahu júce sa na pr í s lušn íka f inančne j správy ,
ktorý bo l k  30 . júnu 2019 štátnym zamestnancom

§ 325

(1) Dočasné preloženie štátneho zamestnanca podľa osobitného predpisu7) z iného služobného
úradu do služobného úradu finančné riaditeľstvo sa skončí najneskôr do 30. júna 2019.

§ 326

Štátny zamestnanec, ktorého služobným úradom je finančné riaditeľstvo, môže do 31. mája
2019 oznámiť služobnému úradu, že nenastúpi do služobného pomeru podľa tohto zákona. Ak
štátny zamestnanec urobí oznámenie podľa prvej vety, jeho štátnozamestnanecký pomer sa z tohto
dôvodu skončí dňom 30. júna 2019; to neplatí, ak jeho štátnozamestnanecký pomer skončil pred
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1. júlom 2019 z iného dôvodu podľa osobitného predpisu.7) Štátnemu zamestnancovi, ktorého
štátnozamestnanecký pomer sa skončí na základe oznámenia podľa prvej vety, patrí odstupné
v sume podľa § 325 ods. 14.

4. Za § 193a sa vkladá § 193b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 193b
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2019

(1) Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca, ktorého služobným úradom je
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, sa skončí alebo zanikne aj na základe osobitného
predpisu.63b)

(2) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi pri zániku štátnozamestnaneckého pomeru
podľa odseku 1 potvrdenie o štátnej službe s údajmi podľa § 86 ods. 2 písm. a) až c). Potvrdenie
o štátnej službe je služobný úrad povinný vydať najneskôr do troch mesiacov odo dňa zániku
štátnozamestnaneckého pomeru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:
„63b) § 325 ods. 14 a 16 a § 326 zákona č. 35/2019 Z. z.“.

Čl. XX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019 okrem čl. I § 1 až § 317 ods. 1, § 318 až 324,
§ 325 ods. 2 až 19 a § 327 až 333 a čl. II až XIX tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla
2019.

Andrej Kiska v. r.
 

Andrej Danko v. r.
 

Peter Pellegrini v. r.
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Príloha č. 1
k zákonu č. 35/2019 Z. z.

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH
MINISTERSTVA FINANCIÍ

1. Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

2. Pohlavie.

3. Dátum a miesto narodenia.

4. Štátna príslušnosť.

5. Rodné číslo.

6. Číslo osobného dokladu.

7. Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

8. Prechodný pobyt.

9. Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.
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Príloha č. 2
k zákonu č. 35/2019 Z. z.

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH FINANČNEJ
SPRÁVY

1. Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

2. Pohlavie.

3. Dátum a miesto narodenia.

4. Štátna príslušnosť.

5. Národnosť.

6. Rodné číslo.

7. Identifikátor osoby pridelený v zahraničí.

8. Číslo osobného dokladu.

9. Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

10. Prechodný pobyt.

11. Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

12. Prezývky a pseudonymy.

13. Zvláštne znamenia.

14. Biometrické údaje.

15. Funkcia.

16. Telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.
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Príloha č. 3
k zákonu č. 35/2019 Z. z.

DynamicResources\8682d801-f507-4e0e-a3bd-0cb5a2cadc31_1.pdf

 

CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED 

 

1. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné 

vzdelanie
198

) 

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: základné profesijné vzdelanie 

Odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby vykonávané podľa štandardizovaných 

postupov na úrovni príslušného orgánu finančnej správy.  

Samostatné odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby pri príprave podkladov na 

rozhodovanie orgánu finančnej správy.  

Rozhodovanie na mieste v prvom stupni daňového, colného alebo správneho konania vo 

vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy.  

Poskytovanie základných informácií daňovým alebo hospodárskym subjektom o ich právach 

a povinnostiach vo vymedzenom úseku štátnej správy na úrovni daňového alebo colného 

úradu.  

Vykonávanie stáleho daňového dozoru alebo ochrany určených objektov na úrovni 

príslušného orgánu finančnej správy. 

Vykonávanie jednoduchých kontrolných činností (napr. fyzická kontrola dopravných 

prostriedkov, tovaru, dokladov a osôb), miestnych zisťovaní vrátane prípravy podkladov na 

rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej 

správy. 

 

2. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie 

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: základné profesijné vzdelanie 

Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni 

príslušného orgánu finančnej správy.  

Samostatné ucelené odborné činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu             

z viacerých možných riešení, s novými premenlivými informáciami, ktoré sa vykonávajú 

podľa metodických predpisov s presne stanovenými výstupmi na úrovni daňového alebo 

colného úradu.  

Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku finančného hospodárenia orgánu finančnej 

správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni daňového, colného alebo správneho konania vo 

vymedzenom úseku štátnej služby so štandardizovaným výstupom na úrovni daňového úradu 

alebo colného úradu.  

Rozhodovanie v prvom stupni colného konania o prepustení tovaru do navrhovaného colného 

režimu. 

Príprava podkladov na výkon vnútornej kontrolnej alebo inšpekčnej činnosti vo vymedzenom 

úseku štátnej služby alebo na prešetrovanie sťažností v príslušnom orgáne finančnej správy. 

Vykonávanie kontrolných činností vrátane odbornej prípravy štandardných rozhodnutí vo 

vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy. 

 

3. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie 

                                                           

198
) § 16 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 
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Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo 

vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku 

štátnej služby na úrovni daňového úradu alebo colného úradu.  

Samostatná odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni daňového, colného alebo správneho 

konania vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy.  

Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej služby na 

úrovni daňového alebo colného úradu.  

Samostatné ucelené odborné činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu                    

z viacerých možných riešení, s novými premenlivými informáciami, ktoré sa vykonávajú 

podľa metodických predpisov so zodpovednosťou za rozhodnutia a výsledky práce s 

dôsledkami na vymedzené úseky štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy 

s celoštátnou pôsobnosťou i mimo neho.  

Odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni konania vo veciach služobného pomeru 

príslušníkov finančnej správy so štandardizovaným výstupom.  

Rozhodovanie v prvom stupni colného konania o prepustení tovaru do navrhovaného colného 

režimu v osobitne zložitých prípadoch. 

Kontrolná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby vrátane odbornej prípravy rozhodnutí 

na úrovni daňového alebo colného úradu.  

Vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti alebo prešetrovanie sťažností na úrovni 

príslušného orgánu finančnej správy.  

 

4. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého 

stupňa 

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby vykonávané podľa 

individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom na úrovni príslušného 

orgánu finančnej správy.  

Špecializovaná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej 

a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie 

v pôsobnosti daňového úradu alebo colného úradu.  

Riadenie vykonávania štátnej služby vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni 

daňového alebo colného úradu alebo v útvare orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou.  

Koordinovanie vykonávania štátnej služby vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni 

daňového alebo colného úradu alebo v útvare orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou.  

Právne zastupovanie daňového alebo colného úradu v konaní pred súdmi Slovenskej 

republiky. 

Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo 

vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku 

štátnej služby na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku vnútornej správy orgánu finančnej správy 

s celoštátnou pôsobnosťou.  

Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku zabezpečenia elektronickej komunikácie 

orgánov finančnej správy na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Samostatná analytická a rozborová činnosť spojená s tvorbou, rozdeľovaním a použitím 

finančných prostriedkov na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  
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Samostatná činnosť v oblasti poskytovania duchovnej služby v príslušnom orgáne finančnej 

správy. 

Systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení majúce dôsledky 

na viaceré subjekty. 

Vyšetrovanie trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov 

v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru a spotrebných daní alebo colných 

predpisov v skrátenom konaní v pôsobnosti orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou.  

Kontrolná a špecializovaná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby spočívajúca 

v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a vydávanie rozhodnutí 

v pôsobnosti daňového alebo colného úradu.  

Vykonávanie vnútornej kontrolnej alebo inšpekčnej činnosti vo vymedzenom úseku štátnej 

služby alebo prešetrovanie sťažností a petícií v príslušnom orgáne finančnej správy.  

 

5. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Špecializovaná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej 

a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie 

v pôsobnosti orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Špecializovaná analytická, rozborová a vyhodnocovacia činnosť spojená s tvorbou, 

rozdeľovaním a použitím finančných prostriedkov na úrovni orgánu finančnej správy 

s celoštátnou pôsobnosťou. 

Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo 

vyhodnocovaní výsledkov vrátane odbornej prípravy rozhodnutí na úseku systemizácie a 

odmeňovania v pôsobnosti orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Riadenie finančného hospodárenia na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou.  

Samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi 

činnosti na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Samostatné odborné špecializované činnosti na úseku služobných vzťahov alebo sociálneho 

zabezpečenia na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Koordinačná a systémová činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby s dôsledkami na 

územie pôsobnosti colného alebo daňového úradu.  

Výkon individuálnych technických a technologických vysoko odborných činností na úrovni 

orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Koordinovanie vykonávania štátnej služby vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni 

orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Riadenie vykonávania štátnej služby vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni orgánu 

finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni daňového, colného alebo správneho konania vo 

vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni príslušného orgánu finančnej správy. 

Odborná príprava rozhodnutí v druhom stupni konania vo veciach služobného pomeru 

príslušníkov finančnej správy.  

Koncepčné, metodické alebo systémové činnosti vo vymedzenom úseku štátnej služby na 

úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Metodické a koordinačné činnosti na úseku vnútornej správy orgánu finančnej správy                    

s celoštátnou pôsobnosťou.  
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Vyšetrovanie trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov 

v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru a spotrebných daní alebo colných 

predpisov v pôsobnosti orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Vykonávanie vnútornej kontrolnej alebo inšpekčnej činnosti vo vymedzenom úseku štátnej 

služby na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Vybavovanie sťažností a petícií na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Právne zastupovanie v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni orgánu finančnej 

správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

 

6. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Riadiaca, koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za 

rozhodnutia na úrovni colného alebo daňového úradu.  

Vysoko špecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom 

sú riešenia zásadného charakteru na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou 

pôsobnosťou. 

Koncepčná a koordinačná činnosť vo vymedzenom úseku štátnej služby na úrovni orgánu 

finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Riadenie a koordinovanie systému finančného hospodárenia a bankového styku na úrovni 

orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.  

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému vo vymedzenom úseku štátnej 

služby s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy 

rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným 

dosahom.  

 

7. PLATOVÁ TRIEDA 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

Kvalifikačný predpoklad profesijného vzdelania: odborné profesijné vzdelanie 

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému vo vymedzenom úseku štátnej služby             

s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych 

odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom 

na úrovni orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 

Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s vysokým počtom rôznych 

spôsobov riešenia vo vymedzenom úseku štátnej služby v orgánoch finančnej správy 

s celoštátnou pôsobnosťou.  

Riadenie, organizácia a koordinovanie zložitého systému ekonomických vzťahov na úrovni 

orgánu finančnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 
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Príloha č. 4
k zákonu č. 35/2019 Z. z.

PRÍPLATOK ZA RIADENIE
Finančné riaditeľstvo

Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
Prezident 30 % až 55 %
Viceprezident 25 % až 50 %
Generálny riaditeľ sekcie 20 % až 45 %
Riaditeľ odboru 7 % až 35 %
Zástupca riaditeľa odboru 7 % až 30 %
Zástupca riaditeľa odboru a súčasne vedúci oddelenia 7 % až 30 %
Vedúci oddelenia 5,5 % až 25 %
Zástupca vedúceho oddelenia 5 % až 20 %

Kriminálny úrad finančnej správy

Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
Riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy 20 % až 45 %
Námestník riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy 7 % až 35 %
Vedúci pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy 5,5 % až 25 %
Zástupca vedúceho pobočky Kriminálneho úradu finančnej
správy

5,5 % až 21 %

Vedúci oddelenia 5,5 % až 21 %
Zástupca vedúceho oddelenia 5 % až 17 %
Vedúci zmeny 5 % až 15 %

Colné úrady

Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
Riaditeľ colného úradu 15 % až 40 %
Námestník riaditeľa colného úradu 7 % až 35 %
Vedúci pobočky colného úradu 5,5 % až 25 %
Vedúci stanice colného úradu 5,5 % až 25 %
Vedúci oddelenia 5,5 % až 21 %
Zástupca vedúceho pobočky colného úradu 5 % až 21 %
Zástupca vedúceho stanice colného úradu 5 % až 21 %
Vedúci zmeny 5 % až 15 %

Daňové úrady

Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
Riaditeľ daňového úradu 15 % až 40 %
Námestník riaditeľa daňového úradu 7 % až 35 %
Vedúci oddelenia 5,5 % až 25 %
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Príloha č. 5
k zákonu č. 35/2019 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode
alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice
89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 348, 5. 3. 2014) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165,
5. 3. 2014) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014 (Ú. v.
EÚ L 65, 5. 3. 2014).

2. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).

3. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec
rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4;
Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých
aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L
299, 18. 11. 2003).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady
rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti
a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).

6. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny
informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov
Európskej únie (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).

7. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda
o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje
smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 28. 12. 2013) v znení smernice Rady 2013/62/EÚ zo 17.
decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).
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1) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad čl. 243 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9.
októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269,
10. 10. 2013) v platnom znení.

3) Napríklad § 41 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon
č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

8) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém
Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 29. 12. 2015),
nariadenie (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446
z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013,
pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu
Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých
ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje
Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších
predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon
č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. spotrebnej dani z elektriny, uhlia
a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho
oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 289/2008
Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2009
Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými
orgánmi.

9) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci
v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8. 5. 2012)
v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení, delegované nariadenie (EÚ)
2015/2446 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447 v platnom znení.

10) Čl. 3, 4, 6 a 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v platnom znení.

11) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) Čl. 95 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.

13) § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

14) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike
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Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS)
č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16, Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v platnom
znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní
s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS)
č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení.

15) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon
č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 375/2016 Z. z. 

18) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní
práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v.
EÚ, L 181, 29. 6. 2013).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013, ktorým sa stanovujú
formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv
duševného vlastníctva colnými orgánmi (Ú. v. EÚ, L 341, 18. 12. 2013) v platnom znení.
Zákon č. 486/2013 Z. z. 

19) Napríklad čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní
vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy,
prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení, nariadenie (EÚ)
č. 608/2013, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1352/2013 v platnom znení, čl. 45 a 84
vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v platnom znení, zákon č. 486/2013 Z. z. 

20) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi
správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov
a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych
záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8; Ú. v. ES L 82, 29. 7. 2009) v platnom
znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006
a (ES) č. 657/2007, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistických klasifikácií NACE a CPA (Ú. v. EÚ L
319, 29. 7. 2009) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým
sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave
tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. ES L 197 29. 7. 2009)
v platnom znení, zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých
finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších
predpisov.

21) Napríklad zákon č. 486/2013 Z. z., zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22) § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23) § 6 zákona č. 98/1950 Sb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve
pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o zlúčení ich imania.

24) § 87b zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 272/2017 Z. z. 

25) Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011
Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov.
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26) Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

27) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 608/2013, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1352/2013 v platnom
znení, čl. 50, 55 a 166 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v platnom znení, zákon
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 233 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon
č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011
Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 378/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, zákon č. 486/2013 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. 

28) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.

30) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

31) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis
z registra trestov v znení neskorších predpisov.

32) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 466/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 442/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

34) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb.
o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.

35) Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

36) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

37) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

38) § 4 ods. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 12 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

39) § 54 ods. 1, 5 a 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov.

40) § 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
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§ 22 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. 

41) § 2 ods. 22 a § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

42) Čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.

43) § 2 písm. l) a § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

44) Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

45) Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.

46) § 37 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

47) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon
č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

48) § 64 a 65 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

49) § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

50) § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

51) § 71, § 72 a § 80 až 84 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

52) Napríklad § 22 až 28 zákona č. 486/2013 Z. z. 

53) § 70 a § 72 až 79 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

54) Napríklad § 22 a § 29 až 34 zákona č. 486/2013 Z. z. 

55) § 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

56) Článok 1 Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii,
úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov (oznámenie č. 347/2000 Z. z.).

57) Čl. 48 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.

58) Napríklad nariadenie (ES) č. 1276/2008 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347,
20. 12. 2013) v platnom znení, § 5 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

59) Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej
pomoci a spolupráci medzi colnými správami podpísaný v Bruseli 18. decembra 1997 (oznámenie
č. 245/2009 Z. z.).

60) Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií
na colné účely (Ú. v. EÚ L 323, 10. 12. 2009).

61) Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.

62) Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.

63) Čl. 2 ods. 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.

64) Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.

65) Napríklad čl. 4, 5 a čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení, § 34, 35 a 39 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 2 a 5 zákona
č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2, 5 a 7
zákona č. 331/2005 Z. z. v znení zákona č. 425/2010 Z. z. 

66) Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

67) Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach podpísaná v Bruseli 27. júna 2008
(oznámenie č. 65/2009 Z. z.).

68) § 50 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

69) Napríklad § 6 zákona č. 331/2005 Z. z. 

70) Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom
zisťovaní a potláčaní colných deliktov (oznámenie č. 347/2000 Z. z.).

71) Čl. 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie
Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými
prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES)
č. 1277/2005 (Ú. v. EÚ L 162, 27. 6. 2015).

72) Napríklad zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015
Z. z. v znení neskorších predpisov.

73) Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej
pomoci a spolupráci medzi colnými správami podpísaný v Bruseli 18. decembra 1997 (oznámenie
č. 245/2009 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej
spolupráci (oznámenie č. 252/2005 Z. z. v znení oznámenia č. 232/2015 Z. z.), Zmluva medzi
Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej
trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (oznámenie č. 248/2007 Z. z.).

74) Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím
informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane
pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.

75) § 2 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení zákona č. 404/2015 Z. z. 

76) § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov.

77) Napríklad § 59 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

78) Napríklad nariadenie (ES) č. 515/97 v platnom znení.

79) Napríklad Trestný poriadok.

80) Napríklad § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. 

81) § 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.

82) § 63 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

83) § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. 

84) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe
v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení
neskorších predpisov.

85) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

86) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

87) § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. 

88) § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z. 

89) § 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. 

90) § 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

91) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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92) § 40 zákona č. 215/2004 Z. z. 

93) § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

94) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

95) § 18 a 20a zákona č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

96) Napríklad § 111 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z. 

97) § 85 ods. 11 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
§ 20 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

98) § 85 ods. 11 druhá veta zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z. 

99) § 64 ods. 9 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z. 

100) § 64 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

101) Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach
a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

102) § 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z. 

103) § 19 ods. 2 a 5 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

104) § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z. 

105) Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe
katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie
č. 648/2002 Z. z.), Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami
a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z. 

106) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení
neskorších predpisov.

107) § 42 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

108) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

109) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

110) § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

111) § 30 písm. d) zákona č. 328/2002 Z. z.

112) § 14 ods. 3 písm. e) šiesty bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

113) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z.

114) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení
neskorších predpisov.

115) Zákon č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

116) Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 473/2005
Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2007
Z. z. v znení neskorších predpisov.

117) Napríklad § 2 ods. 6 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení zákona č. 311/2005 Z. z. 

118) Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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119) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

120) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

121) § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

122) § 20 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.

123) § 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení
neskorších predpisov.

124) § 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov.

125) § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

126) Zákon č. 530/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

127) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

128) § 20 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

129) § 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

130) § 21 písm. b) až i) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

131) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

132) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

133) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

134) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

135) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

136) Napríklad § 2 ods. 3,§ 36 a 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a § 15 až 19 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, § 20 zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 20 až 28 zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

137) Napríklad § 54 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 6
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

138) § 16 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996
Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

139) § 93 ods. 3 a § 95 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

140) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

141) § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

142) § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

143) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

144) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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145) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

146) § 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

147) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach
o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných
rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

148) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

149) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z.
 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009
Z. z. 

150) Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

151) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení
neskorších predpisov.

152) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
elektromagnetickému poľu.

153) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
umelému optickému žiareniu.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach
o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia
v životnom prostredí.

154) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

155) Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach
o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou
záťažou pri práci.

156) Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

157) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

158) § 12 ods. 4 a § 13 ods. 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov.

159) Napríklad Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

160) § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z. 

161) § 31 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

162) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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163) Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003
Z. z. v znení neskorších predpisov.

164) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone
rozhodnutia v znení neskorších predpisov.

165) § 149 zákona č. 55/2017 Z. z.

166) § 5 písm. c) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

167) § 18 až 32 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

168) § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

169) § 7 ods. 2 a 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z. 

170) § 7 ods. 4 až 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

171) § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

172) § 5 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z. 

173) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

174) Napríklad § 551 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

175) Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 36 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

176) Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016
Z. z. o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

177) Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

178) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene
a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov.

179) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 568/2009
Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

180) Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov.

181) Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

182) § 9 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 44 zákona č. 461/2003 Z. z.

183) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

184) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

185) § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

186) § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

187) § 34 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

188) Napríklad § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

189) § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

190) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

191) Napríklad zákon č. 18/2018 Z. z.

192) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

193) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

194) § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z.

195) § 23 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.

196) § 164 zákona č. 55/2017 Z. z.

197) Napríklad zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
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