Právne stanovisko advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o.
k reklame vo vzťahu k MNO

Dňa 1. mája 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, prostredníctvom ktorého sa zmenil aj
zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení (ďalej len „Novela Zákona o reklame alebo aj
Zákon o reklame“).
Novela Zákona o reklame má priaznivý dopad práve pre MNO, nakoľko došlo k zmene definície
šíriteľa reklamy a to tak, že z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o reklame sa vypustili slová „v
rámci svojej podnikateľskej činnosti“.1
Takáto zmena umožňuje, aby šíriteľom reklamy bol aj iný subjekt ako podnikateľ, teda aj MNO.
Podľa dôvodovej správy k novele Zákona o reklame, doterajšia úprava bola neprimerane
obmedzujúca a nedávala možnosť šíriť reklamu mimo podnikateľskej činnosti.
Do nadobudnutia účinnosti novely Zákona o reklame zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „Novela
Zákona o reklame“) na to, aby MNO mohla reklamnú činnosť poskytovať a prijímať za ňu odplatu v
súlade s právnymi predpismi, bola povinná mať na takúto činnosť živnostenské oprávnenie na voľnú
živnosť podľa §25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Pokiaľ MNO mala potrebné živnostenské oprávnenie na reklamnú činnosť, bola oprávnená vstupovať
do právnych vzťahov ako šíriteľ reklamy a poberať dohodnutú odplatu za reklamnú činnosť.
Nakoľko však nie všetky právne formy MNO môžu na základe svojej legislatívy vykonávať
podnikateľskú činnosť, výrazná časť MNO (napr. nadácie) boli vylúčené zo získavania zdrojov týmto
spôsobom.
Vzhľadom na vyššie uvedené, súčasne platný Zákon o reklame umožňuje MNO šíriť reklamu bez
dispozície živnostenského oprávnenia, čo má za následok vytvorenie veľkého priestoru pre všetky
právne formy MNO na získavanie ďalších finančných prostriedkov pre svoju činnosť.
Pre pochopenie uplatnenia tohto inštitútu v praxi prinesie Centrálny odborný portál pre neziskový
sektor www.itretisektor.sk pre jeho užívateľov modelový príklad z praxe, vrátane špecifikácie kedy
predmetný príjem bude oslobodený od dane.

Tím AK GPL, spracované dňa 10.12.2015
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§ 2 ods. 1 písm. c) Zákona o reklame: „Šíriteľ reklamy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu
šíri.“

