
Menej byrokracie: výpis z listu vlastníctva si štát zaobstará sám  

S účinnosťou od 1. mája 2018 priniesla novela zákona o pobyte cudzincov viaceré zmeny súvisiace  
s transponovaním Smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín  
v rámci vnútropodnikového presunu. Cieľom smernice bolo uľahčenie mobility zamestnancov 
presunutých v rámci podniku v EÚ a zníženie administratívnej záťaže spojenej s výkonom práce vo 
viacerých členských štátoch. Novelou bol do zákona o pobyte cudzincov zapracovaný osobitný 
systém mobility v rámci EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú už držiteľmi platného 
dokladu o pobyte, ktorý bol vydaný niektorým z členských štátov na účel vnútropodnikového 
presunu.  
U štátneho príslušníka tretej krajiny (t.j. z krajiny mimo EU), ktorý na Slovensko prichádza v rámci 
presunu u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov, sa po 
splnení podmienok v zmysle zákona o pobyte cudzincov nebude vyžadovať prechodný pobyt na 
účel zamestnania. Predpokladom je doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov EÚ na 
účel vnútropodnikového presunu. Hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu je 
povinný oznámiť Ministerstvu vnútra SR úmysel tohto štátneho príslušníka tretej krajiny uplatniť 
mobilitu už pred jeho príchodom na územie Slovenskej republiky. Počas obdobia, kedy si štátny 
príslušník tretej krajiny uplatní mobilitu na území Slovenskej republiky, sa prechodný pobyt nebude 
vyžadovať ani u jeho rodinných príslušníkov, za podmienky, že už sú držiteľmi platného dokladu 
o pobyte v inom členskom štáte EÚ.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 3/2018 

PRACOVNÉ PRÁVO 
Mobilita cudzincov: Vnútropodnikový presun  

 
  

 

Poznáte to: ste na úrade, potrebujete niečo vybaviť a úradník od Vás pýta rôzne podklady. Pokiaľ 
chce originál výpisu z listu vlastníctva, musíte ísť na kataster, v lepšom prípade na poštu alebo iné 
jednotné kontaktné miesto nablízku, vystáť si radu, zaplatiť 8 EUR a s výpisom sa vrátiť späť na úrad. 
Nie je tomu tak dávno, čo sa dokonca výpis z listu vlastníctva nedal získať nikde inde, len na miestne 
príslušnom katastri, hoci by bol na druhom konci republiky. 
Tomu by mal urobiť koniec nový zákon proti byrokracii, ktorý bol schválený parlamentom 15.5.2018. 
Podľa tohto zákona od 1.9.2018 nebudú môcť orgány verejnej moci vyžadovať od občanov  
a podnikateľov výpisy a údaje z tých verejných registrov, ktoré si vedia zaobstarať prostredníctvom 
informačných systémov verejnej správy aj sami. Patria sem aj údaje z katastra nehnuteľností alebo 
tiež z obchodného registra. 
Nový zákon má byť prvým krokom k princípu "jedenkrát a dosť", ktorý znamená, že orgány verejnej 
moci si nemôžu opakovane vyžadovať od občanov tie údaje, ktoré už majú k dispozícii alebo si ich 
vedia získať samostatne. Princíp však neplatí absolútne. Ak si totiž orgán verejnej moci z technických 
dôvodov údaje alebo výpisy nevie zaobstarať bezodkladne, môže dotknutú osobu požiadať  
o predloženie výpisu v listinnej podobe. Obiehaniu úradov teda ešte nemusí byť definitívny koniec  
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