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S  T  A  N  O V  I  S  K O 

 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  297/2008 Z. z. o ochrane pred 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony  

 

 

I. 

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  297/2008 Z. z. o ochrane pred 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá ministerka vnútra 

Slovenskej republiky Denisa Saková na základe bodu B.18. uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 469 z 10. októbra 2018. 

Hlavným cieľom návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní 

využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania 

terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ , ktorá sleduje ochranu finančného systému 

a posilnenie mechanizmu zavedeného na predchádzanie legalizácii príjmu z trestnej činnosti 

a financovania terorizmu v rámci Európskej únie. V návrhu sú tiež zohľadnené odporúčania 

výboru Moneyval Rady Európy z jeho štvrtej hodnotiacej správy o vykonávaní opatrení proti 

praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v Slovenskej republike a revidované 

odporúčania FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7) z februára 2012, ktoré reagujú na 

neustály vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Návrh 

reaguje aj na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe. 

Prijatie navrhovaného znenia zákona nebude mať vplyvy na životné prostredie, 

sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, 

rodičovstvo a rodinu. Návrh bude mať vplyvy na informatizáciu (pozitívne), na podnikateľské 

prostredie (pozitívne aj negatívne) a rozpočet verejnej správy (negatívne); uvedené vplyvy sú 

detailne popísané v doložke vybraných vplyvov. 

Návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, 

ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná.  

Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 
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Predmetný návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a 

na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov s podpredsedom vlády 

Slovenskej republiky, ministerstvami alebo Úradom vlády Slovenskej republiky. Naďalej 

však pretrváva rozpor s  Notárskou komorou SR, ktorá žiada z návrhu zákona vypustiť novelu 

Notárskeho poriadku, v ktorej sa v nadväznosti na už dnes platné znenie zákona č. 297/2008 

Z. z. upravuje povinnosť mlčanlivosti notárov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky trvá 

na tejto úprave, keďže nezakladá pre notárov nové povinnosti, respektíve neprelamuje 

mlčanlivosť notárov, ale dáva do súladu dve právne úpravy, aby nevznikali výkladové 

problémy, pričom podobne je daná problematika riešená aj vo vzťahu k advokátom. 

 

 

II. 

  

 

            Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala predmetný návrh zákona  na 

svojom zasadnutí 24. septembra 2019 a  odporučila návrh zákona schváliť podľa jej 

pripomienok a odporúčaní a na rokovanie vlády predložiť jeho nové znenie. 

 

  

III. 

  
 

    Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky konštatuje, že v novom 

znení predloženého návrhu zákona sú jej pripomienky a odporúčania ( 34 pripomienok ) 

zapracované a odporúča vláde Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schváliť v predloženom znení. 

 

 

 

 

Bratislava 8. októbra 2019 

 

 

 
 


