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Novela zákona o RPVS 

1. septembra 2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o RPVS“), ktorá bude mať zásadný dopad na aplikačnú 

prax. 

Už od samého začiatku bol proces uplatňovania zákona o RPVS sprevádzaný celým radom aplikačných 

otáznikov, ktoré vyplývali tak z legislatívnej nedôslednosti, ako aj z nedostatočného zadefinovania práv 

a povinností subjektov dotknutých zákonom. Dlho očakávaná novela prináša niekoľko veľmi užitočných zmien, 

ktoré reflektujú potreby partnerov verejného sektora („PVS“) a o ktorých prijatie sme sa zasadzovali už 

v procese jej prípravy. V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme predstaviť stručný prehľad siedmich 

najdôležitejších zmien, ktoré táto novela prináša: 

 

 Zúženie definície vrcholového manažmentu 

Spoločnosti s komplikovanou vlastníckou štruktúrou a emitenti cenných papierov majú v súčasnosti v registri 

zapísaných svojich členov vrcholového manažmentu, ktorými sú: členovia štatutárneho orgánu, prokuristi 

a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Keďže v prípade veľkých 

zahraničných firiem túto definíciu bežne napĺňali desiatky až stovky osôb, zákonodarca pristúpil k 

zúženiu definície „vrcholový manažment“ len na členov štatutárneho orgánu. 

 

 Vypustenie nadbytočnej „výnimky z výnimky“ 

Pri spoločnostiach, ktoré sú emitentmi cenných papierov alebo ktoré tento emitent výlučne majetkovo ovláda 

sa namiesto konečných užívateľov výhod („KUV“) do registra zapisujú členovia vrcholového manažmentu. 

Z tejto výnimky existovala v pôvodnej právnej úprave ďalšia výnimka, podľa ktorej toto pravidlo neplatilo, 

ak bolo vo vlastníckej štruktúre možné identifikovať fyzickú osobu s právom na hospodársky prospech vo 

výške najmenej 25% z podnikania spoločnosti. Nová právna úprava výnimku 25 % hospodárskeho 

prospechu vypúšťa, a teda sa pri emitentoch a nimi výlučne majetkovo ovládaných alebo riadených 

spoločnostiach bez rozdielu budú zapisovať iba členovia štatutárneho orgánu. 
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 Pozitívne zmeny v pravidlách overovania 
identifikácie KUV 

Za účelom zjednodušenia postupu pri overovaní identifikácie KUV sa zakotvuje možnosť vykonať overenie aj 

na dobrovoľnej báze, teda kedykoľvek mimo zákonom predpísaných verifikačných udalostí. Oznámenie o 

povinnom overení identifikácie KUV k 31. decembru kalendárneho roka je možné zaslať registrovému súdu do 

konca februára nasledujúceho roka. 

 

 Pravidlá výkladu pre určenie hodnoty zmluvy 

Zavádzajú sa nové výkladové pravidlá pre určenie hodnoty zmluvy. Medzi tieto patria: 

(i) finančný limit 250 000 EUR v úhrne pri viacerom čiastkovom alebo opakujúcom sa plnení sa po novom 

vzťahuje na celú dobu trvania zmluvy a nie na kalendárny rok, ako to bolo pôvodne; 

(ii) hodnoty zmluvného plnenia sa zohľadnia bez DPH;  

(iii) u rámcovej zmluvy sa predpokladá, že dôjde k vyčerpaniu maximálneho rámca prijímaných hodnôt;  

(iv) ak zo zmluvy nie je zrejmé a ani po vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemožno predpokladať, 

či hodnota plnenia prekročí finančný limit, vzniká povinnosť zápisu do RPVS pred momentom 

plnenia, ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu limitu.  

 

 Rozšírenie negatívneho vymedzenia PVS 

V zmysle novely nie sú PVS, okrem iných, nasledovné subjekty:  

(i) verejný podnik1, pokiaľ sa nezúčastnil verejného obstarávania;  

(ii) finančné inštitúcie podliehajúce NBS;  

(iii) subjekty, ktoré prijímajú plnenia od verejného podniku v rámci bežného obchodného styku verejného 

podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku (klienti dodávateľov energií). 

 

 

 

                                                           
1 Verejným podnikom sa na účely zákona o RPVS rozumie právnická osoba založená štátom, obcou, VÚC alebo právnickou osobou 
zriadenou zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, v ktorej majú tieto osoby samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo 
nepriamu účasť. 
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Umožnenie dôvodnej registrácie údajov o sídle 
spoločnosti namiesto údajov o trvalom pobyte 
KUV alebo vrcholového manažmentu 

Ďalšou zmenou je možnosť uviesť namiesto údajov o adrese trvalého pobytu KUV alebo štatutárneho orgánu 

údaj o sídle spoločnosti, teda PVS pri preukázaní odôvodnených okolností ohrozenia bezpečnosti KUV 

alebo štatutárneho orgánu alebo ich práv na ochranu osobnosti. V prípade PVS, ktorí sú emitentmi 

cenných papierov, je možné uviesť sídlo PVS bez obmedzení. Táto zmena sa realizuje s cieľom priblížiť 

právnu úpravu aplikačnej praxi. V tej sa totiž vyskytli situácie, keď najmä zahraničné štátne orgány blokujú 

prístup k informáciám napríklad o mieste bydliska KUV z titulu dôvodných obáv o ich život a zdravie. 

 

 Zmeny súvisiace s konaním o kvalifikovanom 
podnete 

V prípade nepreukázania pravdivosti a úplnosti údajov o KUV v konaní o kvalifikovanom podnete môže súd 

upustiť od potrestania, ak vzhľadom na spôsob porušenia povinnosti, súvisiace následky a okolnosti je 

závažnosť porušenia povinnosti nepatrná. Novelizovaná právna úprava tiež ustanovuje zákaz zápisu PVS po 

dobu dvoch rokov od jeho predchádzajúceho výmazu.  
 

Na záver dávame do pozornosti, že zosúladenie zapísaných údajov o PVS s novým znením zákona o RPVS je 

potrebné zrealizovať v termíne do 29. februára 2020. 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte: 
 
 

 

JUDr. Ján Azud  

  jan.azud@r-p.sk 

  + 421 (0)2 32 333 441 

 

JUDr. Ivan Šafranko 

  ivan.safranko@r-p.sk 

  + 421 (0)2 32 333 431 

 

 

Mgr. Jaroslav Ružička, LL.M.  

  jruzicka@r-p.sk 

  + 421 (0)2 32 333 431 
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RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z.z. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. 

 

Sídlo:   

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44 

Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43 

Email: office-ba@r-p.sk 

IČ DPH: SK2022827620  

 

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360. 

Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 04. júna 2009. 

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o 

advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom 

Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika. 

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými 

predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby 

je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.  

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr International (Europe) Ltd. Sídlo poisťovateľa: 30 Frenchurch 

Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné číslo: 09654797, zastúpená na základe 

plnomocenstva: Starr Underwriting Agents Limited, so sídlom 30 Frenchurch Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severeného Írska, konajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná 

zložka. Organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 3941/B, 

s registrovaným sídlom na adrese: Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a 

odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit poistného plnenia: 15 000 000,- eur na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby 

trvania. 

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s 

vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.  

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.  

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla. 
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