
K vybraným právnym
aspektom opakovaného použitia 
informácií verejného sektora po 

ostatnej novele zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám 
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z. o slobodnom prístupe k informáciám 
s účinnosťou od 1.1.2016

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 
Ministerstvo spravodlivosti SR



 Transpozícia smernice č. 2003/98/ES 
Európskeho parlamentu a Rady 
zo 17. novembra 2003 o opakovanom 
použití informácií verejného sektora

Cieľ právnej úpravy  
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použití informácií verejného sektora



od 1. decembra 2012 do slovenského 
právneho poriadku zavedené osobitné 
ustanovenia o opakovanom použití 
informácií. 
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SYSTEMATIKA 
INFOZÁKONA po 

1.12.2012
povinné 

zverejňovanie 
informácií 

sprístupňova
nie

informácií na

sprístupňova
nie 

informácií na 
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informácií 
(§ 5), 

zmlúv (§ 5a),
údajov o 
faktúrach

a objednávka
ch(§5b)

žiadosť (§ 14 
a nasl.)

(všeobecný 
režim) 

informácií na 
opakované 

použitie 
(§ 21b až 

21k)
(osobitný 

režim)



Smernica 2003 bola nahradená novelizovaná 
smernicou č. 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, 
ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o 
opakovanom použití informácií verejného 
sektora (smernica 2013/37/EÚ), ktorá sa 
transponuje do slovenského právneho 
poriadku novelou infozákona č. 340/2015 
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poriadku novelou infozákona č. 340/2015 
Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2016. 



Od 1.1.2016 =) plný režim 
TAKMER všetkých povinných 

osôb v rámci opakovaného 
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použitia informácií 



Smernica 2003 bola nahradená novelizovaná 
smernicou č. 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, 
ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o 
opakovanom použití informácií verejného 
sektora (smernica 2013/37/EÚ), ktorá sa 
transponuje do slovenského právneho 
poriadku novelou infozákona č. 340/2015 
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poriadku novelou infozákona č. 340/2015 
Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2016. 



Vyplýva to z ustanovení: 

§ 21d ods. 1: Sprístupniť informácie podľa 
ustanovení o opakovanom použití informácií 

Základný princíp – vôľa povinnej osoby je 
rozhodujúca (do 31.12.2015)
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ustanovení o opakovanom použití informácií 
možno len na základe rozhodnutia povinnej 
osoby. 

§ 21d ods. 2: Ak povinná osoba umožňuje 
sprístupnenie informácií
podľa odseku 1, bez zbytočného odkladu 
nahlási prevádzkovateľovi ....



Vyplýva to z ustanovení: 

§ 21e ods. 1: Ak povinná osoba umožňuje 

Základný princíp – vôľa povinnej osoby je 
rozhodujúca (do 31.12.2015)
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§ 21e ods. 1: Ak povinná osoba umožňuje 
opakované použitie informácií, je povinná 
sprístupniť tieto informácie a umožniť 
opakované použitie informácií všetkým 
žiadateľom za rovnakých podmienok.



Novela infozákona č. 340/2015 
Z.z. s účinnosťou od 1. januára 
2016 =) Imperatív sprístupňovať 
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2016 =) Imperatív sprístupňovať 
v režime opakovaného použitia 
informácií.



Význam opakovaného použitia 
informácii 
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informácii 



• Podľa štúdie, ktoré si v roku 2006 
objednala Európska komisia, boli 
informácie verejného sektora na trhu 

Opakované použitie informácie 
a jeho ekonomické aspekty. 
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informácie verejného sektora na trhu 
Európskej únie ohodnotené potenciálnou 
hodnotou 10 až 48 miliárd eur. 

• Commercial exploitation of Europe’s public sector information. Pira 
International Ltd.,University of East Anglia and KnowledgeView Ltd. 
Dostupné na: 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/2000_1558_en.pdf.



 =) digitálny obsah, hrajú dôležitú úlohu pri 
vytváraní rastu pracovných miest v 
Európe

 =) značné rozdiely v pravidlách a 
postupoch členských štátov týkajúcich 
sa použitia zdrojov informácií 
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sa použitia zdrojov informácií 
verejného sektora =)  minimálna 
harmonizácia 



Obojstranná výhodnosť poskytovania 
informácií =) zaujímavý systém najmä pre 
podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti trhu s 
informáciami, napr. marketingové, 
prieskumné, informačné agentúry, spoločnosti 
vyvíjajúce počítačové a informačné systémy. 
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vyvíjajúce počítačové a informačné systémy. 



V krajinách, kde je rozvinutý trh s aplikáciami 
sa podnikatelia často zaujímajú o vyvíjanie 
aplikácii 
- o počasí,
- o novovzniknutých firmách 

registrovaných v obchodnom či inom 
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registrovaných v obchodnom či inom 
registri,

- o dopravnej situácii,
- o štátnej štatistike,
- o stave populácie, o zdravotnom stave 

populácie a pod.). 



•Z dopravných údajov to môžu byť napríklad 
cestovné poriadky verejnej dopravy 
(informácie v držbe mestských podnikov, ktoré 
prevádzkujú miestnu dopravu) či štátnych 
podnikov prevádzkujúcich dopravu na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

• meškanie 
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•- meškanie 

V SR: aplikácia www.cp.sk, ktorý vytvoril Zväz 
autobusovej dopravy v spolupráci so 
spoločnosťou INPROP s.r.o.. Služba je výstupom 
z databázy Celoštátneho informačného systému 
o cestovných poriadkoch (CIS CP).



Z oblasti štatistiky môže ísť o vnútroštátne, 
regionálne a miestne štatistické údaje s hlavnými 
demografickými a hospodárskymi ukazovateľmi 
ako HDP, vek, zdravotný stav, nezamestnanosť, 
príjem, vzdelanie a pod. 

Povinné osoby vedú veľké množstvo údajov 
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Povinné osoby vedú veľké množstvo údajov 
v registroch obchodných spoločností, 
z ktorých možno zistiť údaje o registrovaných 
firmách a obchodných spoločnostiach, 
o majetkovej štruktúre či vedení. 
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Opakované použitie informácií 
a jeho politické aspekty
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=) AJ rozmer transparentnosti vládnutia. 
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Viaceré krajiny sa pridali k medzinárodným 
iniciatívam súvisiacim so sprístupňovaním 
vládnych informácií. 

Významnými iniciatívami sú napríklad Open Data 
Charter (Charta otvorených dát – skupiny G8) a

Open Government Partnership (Partnerstvo pre 
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Open Government Partnership (Partnerstvo pre 
otvorené vládnutie). 



•Slovenská vláda sa v auguste 2011 pridala k 
iniciatíve Open Government 
Partnership (Partnerstvo pre otvorené vládnutie). 
http://www.opengovpartnership.org/country/slovakia

Slovenská republika taktiež prijala prvé záväzky 
v rámci programu Iniciatíva pre otvorené 
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v rámci programu Iniciatíva pre otvorené 
vládnutie vo februári 2012.  Prvý cyklus Iniciatívy 
pre otvorené vládnutie trval v rokoch 2012 - 2013. 
Jeho finálnou úlohou bolo vypracovať hodnotiacu 
správu plnenia úloh Akčného plánu Iniciatívy pre 
otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. 
uznesením vlády SR č. 50 z 22. februára 2012.



V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR bol 
zriadený Portál otvorených dát - www.data.gov.sk. 
Agenda otvorených dát sa tak zviditeľnila 
a jednotlivé rezorty štátnej správy začali 
zverejňovať informácie v otvorenom formáte. Ku 
koncu roka 2013 bolo na portáli otvorených dát 
zverejnených viac ako 200 datasetov štátnej správy. 
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Okrem iného sa v tejto oblasti prijali aj štandardy pre 
otvorené dáta, ktoré boli súčasťou výnosu 
o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy ISVS č. 312/2010 Z. z. a následne sa stali 
súčasťou výnosu Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy. 



Právna úprava povinne zverejňovaných 
zmlúv a CRZ =) významný zdroj 

informácií v režime opakovaného 
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informácií v režime opakovaného 
použitia informácií 



Projekty transparentnosti na 
Slovensku s využitím 
opakovaného použitia 
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informácií



znasichdani.sk 
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- Aliancia Fair Play

- Tento dataset umožní užívateľovi si pozrieť 
personálne prepojenia k zákazkám z verejných 
zdrojov. 

- Dataset čerpá z tendrov (verejných obstarávaní), 
ktoré sú uvedené vo vestníku verejného 
obstarávania. 
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obstarávania. 

- umožňuje poukázať na to, ktorí podnikatelia a 
firmy získavajú vo verejných obstarávaniach 
zákazky od štátu. 

- Dataset umožňuje sledovať toky verejných 
peňazí. 
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- Vyhľadávač zobrazuje podnikateľov 
prepojených na firmy, ktoré objednávky 
získali, objem ich zákazok a podrobnosti k 
získaným obstarávaniam.

- Vyhľadávanie tak prepojením údajov 
z Obchodného registra nájde všetky osoby, 
ktorých meno a priezvisko je v Obchodnom 
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ktorých meno a priezvisko je v
registri. 



OtvoreneZmluvy.sk
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- Portál umožňuje vyhľadávať, čítať, komentovať a 
hodnotiť zmluvy uzavreté povinnými osobami 
podľa infozákona.

- Užívatelia portálu tak majú možnosť 
posudzovať výhodnosť zmlúv. 

- Portál analyzuje zmluvy na základe dát získaných 
v režime opakovaného použitia informácií z 
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v režime opakovaného použitia informácií z 
verejne dostupných zdrojov a to z Centrálneho 
registra zmlúv a z portálu:  zmluvy.egov.sk. 

- Portál zmluvy automaticky sťahuje z uvedených 
zdrojov a v pôvodnej podobe. 



foaf.sk (Friend Of A Friend –
priateľ priateľa)
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- Tento dataset využíva údaje z obchodného 
registra, daňového úradu, štatistického 
úradu, všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, sociálnej poisťovne, poisťovne 
Union, vestníka verejného obstarávania a ďalších 
databáz.

- Pomocou grafových algoritmov hľadá a zobrazuje 
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Pomocou grafových algoritmov hľadá a zobrazuje 
hlbšie prepojenia medzi ľuďmi a firmami na 
Slovensku.



Opakované použitie informácie je 
použitie informácie, ktorú má povinná 

Vecná pôsobnosť novely –
pozitívne vymedzenie 
§ 21b ods. 1 prvá veta
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použitie informácie, ktorú má povinná 
osoba k dispozícii, na podnikateľský
účel alebo na nepodnikateľský účel 
odlišný od pôvodného účelu, na ktorý 
bola informácia vytvorená v rámci 
plnenia úloh tejto povinnej osoby. 



• Základnými črtami, ktoré možno z definície 
vymedziť sú:

• informácie, ktoré má povinná osoba 
k dispozícii;

• použitie na podnikateľské ako aj na 
nepodnikateľské účely;
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• účel použitia je odlišný od pôvodného účelu 
použitia, na ktorý bola informácia vytvorená 
v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby;

• nejde o výmenu informácií medzi povinnými 
osobami pri plnení 



 informácia
 použitie informácie na odlišný účel ako 

pôvodný účel (podnikateľský al. 

Pojmy z pozitívneho vymedzenia
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pôvodný účel (podnikateľský al. 
nepodnikateľský účel)

 „k dispozícii“ 
 povinná osoba (osobná pôsobnosť)



Pojem: „informácia“ 

Osobitný režim =) § 21b ods. 2 =) 
akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä 
obsah záznamu na listine, záznamu 
uloženého v elektronickej podobe, v 
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podobe zvukového záznamu, zvukovo-
obrazového záznamu alebo 
audiovizuálneho diela, v akejkoľvek 
forme, zaznamenané na akomkoľvek 
nosiči



Informácia 

- nepodstatná podoba resp. forma 
(elektronická podoba, podoba 
zvukového záznamu, zvukovo-
obrazového záznamu alebo 
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obrazového záznamu alebo 
audiovizuálneho diela) 

- nepodstatný nosič (informácia môže 
byť na jednom nosiči alebo na dvoch a 
viacerých nosičoch) 



- Definícia informácie v infozákone 
okrem iného vychádza z pojmov 
upravených v Autorskom zákone 
(zvukový záznam, zvukovo-obrazový 
záznam a audiovizuálne dielo).  
Zákon č. 185/2015  Z. z. Autorský 
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Zákon č. 185/2015  Z. z. Autorský 
zákon.



Základný princíp: Režim 
opakovaného použitia je 
nadstavba na tzv. národný 
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nadstavba na tzv. národný 
režim sprístupňovania 
informácií.  



• Dané vyplýva už zo systematického umiestnenia 
ustanovení § 21b až § 21k, ktoré sú ucelené v 
časti infozákona pod spoločným názvom 
„osobitné ustanovenia o opakovanom použití 
informácií“, pričom tvoria osobitnú právnu 
úpravu vo vzťahu k všeobecnému režimu 
sprístupňovania informácií. 
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sprístupňovania informácií. 

• Ustanovenie § 21b ods. 5 zakotvuje princíp 
primeraného použitia predchádzajúcich 
ustanovení zákona k informáciám. 



• Príkladom primeraného použitia je napríklad 
vymedzenie pojmu žiadateľ, spôsob podania 
žiadosti, spôsob odstraňovania nedostatkov 
v žiadosti, rozhodnutie zápisom v spise, fiktívne 
rozhodnutie, keď sa predpokladá, že povinná 
osoba vydala rozhodnutie, ktorým žiadosť 
o poskytnutí informácie odmietla, ako aj opravné 
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o poskytnutí informácie odmietla, ako aj opravné 
prostriedky vrátane možnosti súdneho 
preskúmania rozhodnutia.

• § 4 ods. 1. , § 14 ods. 1. , § 14 ods. 3. , § 18 
ods. 1. , § 18 ods. 3. , § 19. 



Podpora proaktívneho 
zverejňovania informácií (§ 21d 
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zverejňovania informácií (§
ods. 1 druhá veta



- je povinná sprístupniť tieto informácie
a umožniť opakované použitie informácií 

Princíp rovnakého zaobchádzania so 
žiadateľmi o opakované použitie informácií 

(§ 21e ods. 1) 
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a umožniť opakované použitie informácií 
všetkým žiadateľom za rovnakých
podmienok.



- ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou
a inou osobou, ktoré obsahujú obmedzenie 

Zákaz dohôd obmedzujúcich opakované 
použitie

(§ 21e ods. 2) 
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a inou osobou, ktoré obsahujú obmedzenie 
opakovaného použitia informácií ostatnými 
žiadateľmi vrátane výhradného prístupu k 
opakovane používaným informáciám

- absolútna neplatnosť (§ 21e ods. 2 v spojení 
s ust. § 39 Občianskeho zákonníka) 

(



Dva režimy sprístupňovania 
informácií na opakované
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informácií na opakované
použitie 



a) bez určenia podmienok 

b) s určením podmienok
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• Ak povinná osoba zverejní informácie na účel 
opakovaného použitia bez žiadosti podľa § 21d 
ods. 1 druhej vety a neurčí podmienky ich 

•Novinka § 21f ods. 1 druhá veta: v prípade 
dobrovoľného režimu opakovaného použitia 
informácií platí fikcia: 
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druhej vety a neurčí podmienky 
opakovaného použitia, je vo vzťahu k 
sprístupneným informáciám, ktoré sú chránené 
podľa osobitného predpisu (aut. z.) udelená 

verejná licencia (§ 76 zákona č. 
185/2015 Z. z.



a) bez určenia podmienok 

b) s určením podmienok

ba) požiadavky prístupu =) najmä technické 
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ba) požiadavky prístupu =) najmä technické 
požiadavky, ktorých splnenie je potrebné na 
zabezpečenie sprístupnenia informácií na 
účel opakovaného použitia (§ 21f ods. 3).
bb) povinnosti žiadateľa pri opakovanom 
použití informácií.



Podmienky opakovaného použitia informácií určí 
povinná osoba tak, aby boli v súlade so 
štandardmi pre informačné systémy verejnej 
správy,27n)
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• Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 55/2014 Z. z.



Technický spôsob 
sprístupňovania od 1.1.2016  
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sprístupňovania od 1.1.2016  



• Povinná osoba sprístupňuje 
informácie na účely ich opakovaného 
použitia v podobe a spôsobom, ktoré 
umožňujú jej technické podmienky. 
Prednostne však v elektronickej 
podobe, a pokiaľ je to možné 
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podobe, a pokiaľ je to možné 
a vhodné, ako otvorené údaje 
umožňujúce automatizované 
spracovanie spolu s ich 
metaúdajmi. 



• formáty však smernica ani národná 
úprava neprikazuje (viď spojenie 
„pokiaľ je to možné a vhodné“), 
vždy je potrebné prihliadnuť najmä na 
technické a iné podmienky danej 
povinnej osoby.
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povinnej osoby.



Pojmy 

- otvorený údaj, 

- automatizované spracovanie 

- metaúdaj použité v ustanovení 21g ods. 1 
zákona vychádzajú z výnosu Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. 
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financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. 
z. o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy.



Európska komisia odporúčanie: odporúča sa, aby 
súbory údajov boli:

•uverejnené online vo svojej pôvodnej, nezmenenej 
podobe s cieľom zabezpečiť včasné sprístupnenie;

•zverejnené a aktualizované na najvyššiu možnú 
úroveň podrobnosti pre zabezpečenie úplnosti;

•uverejnené a udržiavané na stabilnom umiestnení, 
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•uverejnené a udržiavané na stabilnom umiestnení, 
najlepšie na najvyššej organizačnej úrovni v rámci 
správy s cieľom zabezpečiť ľahký prístup a 
dlhodobú dostupnosť. 

•Uverejnené v strojovo čitateľných a otvorených 
formátoch (CSV, JSON, XML, RDF atď.) s cieľom 
zvýšiť dostupnosť. 



Oznámenia podmienok a 
licencie 
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licencie 



•Hoci orgány verejnej moci často dávajú prednosť 
návrhom plnohodnotných licencií s cieľom udržať 
kontrolu nad ich znením a aktualizáciami, v smernici 
sa nenariaďuje používanie formálnych licencií, iba 
sa uvádza, že by mali byť použité, „ak je to 
vhodné“. 

•Členské štáty by mali zvážiť, či by v každom 
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Členské štáty by mali zvážiť, či by v každom 
jednotlivom prípade a v závislosti od dokumentu 
nemalo byť namiesto toho použité oznámenie (vo 
forme textu, automaticky otváraného okna alebo 
hypertextového prepojenia na externé webové 
stránky).



• Jednoduché oznámenie (napr. pomocou označenia 
verejného prístupu vytvoreného organizáciou 
Creative Commons

•Creative Commons (verzia 4.0), by sa mohlo 
povoliť opakované použitie informácií verejného 
sektora bez toho, aby bolo potrebné vyvíjať a 
aktualizovať licencie na mieru na vnútroštátnej alebo 
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aktualizovať licencie na mieru na vnútroštátnej alebo 
nižšej než celoštátnej úrovni. 

•Z nich je obzvlášť zaujímavý nástroj CC0 public 
domain dedication (určenie na verejný prístup)



Náležitosti žiadosti o  
sprístupňovanie informácií na 

opakované
použitie 
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použitie 

zásada subsidiarity  (§ 14 ods. 2 a § 21h) 

(§ 21b ods. 5)



Všeobecné náležitosti žiadosti o 
informácie (§ 14 ods. 2) 

a)ktorej povinnej osobe je žiadosť určená

b)meno, priezvisko, názov alebo obchodné 
meno žiadateľa
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meno žiadateľa

c) adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa 

d) ktorých informácií sa žiadosť týka

e) spôsob sprístupnenia informácie  



Vybavenie žiadosti o  
sprístupňovanie informácií na 

opakované
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opakované
použitie 



Lehota na vybavenie žiadosti je 20 pracovných 
dní. Smernica reguluje jednotne maximálnu 
lehotu 20 pracovných dní =) v rámci vnútorného 
trhu môže žiadateľ legitímne očakávať v rámci 
ktorejkoľvek krajiny EÚ rozhodnutie o jeho 
žiadosti najneskôr v zjednotenej maximálnej 
lehote. =) Na rozdiel od tzv. všeobecnej časti 
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lehote. =) Na rozdiel od tzv. všeobecnej časti 
zákona č. 211/2000 Z. z., kde sa má žiadosť 
vybaviť bez zbytočného odkladu, avšak 
najneskôr v lehote 8 pracovných dní od podania 
žiadosti, pri opakovanom použití informácií 
neexistuje povinnosť vybaviť žiadosť 
bezodkladne



Spôsoby vybavenia žiadosti

1) rozhodnutie zápisom v spise ak sprístupňuje
informácie bez podmienok

2) rozhodnutie zápisom v spise ak sprístupňuje
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2) rozhodnutie zápisom spise ak sprístupňuje
informácie s podmienkami

3) odmietnutie 



Osobitné dôvody odmietnutia ( § 21i ods. 2)

- ak sa požadované informácie nesprístupňujú 
podľa § 21c a 21d;

Osobitný postup pri odmietnutí (rozdiel v 
národnom režime): ak ide o informáciu podľa §
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národnom režime): ak ide o informáciu podľa §
21c ods. 1 písm. c), povinná osoba v rozhodnutí 
žiadateľovi oznámi, kto je nositeľom práva 
duševného vlastníctva, ak je povinnej osobe 
známy. Povinnosť oznámiť, kto je nositeľom práva 
duševného vlastníctva, sa nevzťahuje na múzeá, 
galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy. 



Zrušenie opakovaného použitia 
informácií  
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=) Ak žiadateľ prestal spĺňať podmienky
opakovaného použitia informácií.

=) na základe rozhodnutia zruší opakované
použitie informácií
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použitie informácií.



Opravný prostriedok 
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Úhrada za opakované použitie 
informácií po novele infozákona 
č. 340/2015 Z.z. s účinnosťou od 
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1. januára 2016 – nový § 21k



=) príjmom povinnej osoby

=) jednorazová alebo opakovaná

=) prednosť § 21k pred § 21!
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=) prednosť § 21k pred § 21!



Úhrada za opakované použitie informácií

=

účelne vynaložené náklady
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+

príplatok až do výšky 5 % účelne vynaložených
nákladov! Obmedzené len pre subjekty podľa §
21k ods. 3



účelne a nevyhnutne vynaložené náklady

- náklady spojené s umožnením prístupu
k informáciám prostredníctvom nového alebo
existujúceho priameho alebo nepriameho
prepojenia alebo pripojenia žiadateľa
k databáze informácií povinnej osoby
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k databáze informácií povinnej osoby

- náklady spojené so zhotovením kópií, so
zadovážením technických nosičov,
s odoslaním informácií žiadateľovi



NOVÉ: náklady na ľudskú prácu
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Odporúčanie Európskej komisie:

• — kopírovanie: náklady na ďalšiu kópiu DVD, 
kľúča USB, karty SD atď.

• — manipulácia: baliaci materiál, príprava 
objednávky,

• — konzultácie: telefónne hovory a e-mailová 
korešpondencia s opakovanými používateľmi, 
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korešpondencia s opakovanými používateľmi, 
náklady na služby klientom,

• — doručenie: náklady na poštovné vrátane 
štandardného poštovného alebo expresných 
prepravcov a

• — špeciálne požiadavky: náklady na prípravu a 
formátovanie údajov na požiadanie.



Viazanosť výnosu z príplatku max. 5%
nákladov (§ 21k ods. 4)

môže povinná osoba použiť len na skvalitňovanie 
prístupu žiadateľov k informáciám, najmä na

vytvorenie alebo inováciu osobitných
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- vytvorenie alebo inováciu osobitných
technických prepojení alebo pripojení, 

- alebo na konverziu informácií do elektronickej 
podoby, ak spôsob financovania povinnej 
osoby umožňuje nakladať s týmto príplatkom. 



Od 1.1.2016 príplatok prípustný len pre tieto
osoby:

Príplatok nepresahujúci 5 % účelne vynaložených 
nákladov určených podľa odseku 2 je oprávnená 
pripočítať si povinná osoba, ktorá 
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• a) vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú časť 
nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných 
úloh, 

• b) je múzeom, galériou, knižnicou, akademickou 
knižnicou alebo archívom.


