Dohoda
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky
a
vláda Chorvátskej republiky

ďalej len “zmluvné strany”,
v záujme priateľských vzťahov medzi oboma krajinami,
zameriavajúc sa na posilnenie spolupráce medzi policajnými orgánmi,
vyjadrujúc vzájomný zámer konať efektívne pri predchádzaní medzinárodným hrozbám
verejnej bezpečnosti, ako aj v boji proti medzinárodnej trestnej činnosti,
zameriavajúc sa na efektívnejší boj proti
prostredníctvom harmonizovaných činností,

medzinárodnej

trestnej

činnosti

dodržiavajúc Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981, jeho Dodatkový protokol
z 8. novembra 2001, ako aj Odporúčanie č. R (87) 15 Výboru ministrov Rady Európy
zo 17. septembra 1987 upravujúce používanie osobných údajov v policajnej oblasti
aj v prípadoch neautomatizovaného spracúvania údajov,
dohodli sa t a k t o :

Kapitola 1
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Predmet dohody a príslušné orgány
(1) Zmluvné strany posilnia spoluprácu v oblasti odstraňovania hrozieb
pre verejnú bezpečnosť a verejný poriadok, ako aj v oblasti predchádzania a stíhania
trestných činov. Spolupráca sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi.

(2) Spolupráca na základe tejto dohody sa nevzťahuje na právnu pomoc, ktorá
patrí do pôsobnosti justičných orgánov zmluvných strán.
(3) Príslušnými orgánmi podľa tejto dohody sú:
v Slovenskej republike: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky / Prezídium
Policajného zboru ako národný centrálny orgán vrátane útvarov Policajného zboru
v jeho pôsobnosti,
v Chorvátskej republike: Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky / Generálne
riaditeľstvo polície ako národný centrálny orgán vrátane jeho vnútorných organizačných
jednotiek a policajných útvarov v rámci jeho pôsobnosti.
(4) Zmluvné strany si navzájom oznámia akékoľvek zmeny v pôsobnosti alebo
v názvoch orgánov uvedených v tejto dohode.

Kapitola 2
Všeobecné ustanovenia o policajnej spolupráci
Článok 2
Spolupráca na žiadosť
(1) Policajné orgány zmluvných strán si v rámci svojej pôsobnosti a na žiadosť
poskytujú administratívnu pomoc v odstraňovaní hrozieb pre verejnú bezpečnosť
a verejný poriadok, ako aj na účely predchádzania a stíhania trestných činov, pokiaľ
podľa vnútroštátnych právnych predpisov takéto žiadosti alebo konanie na základe nich
nie sú v pôsobnosti justičných orgánov. Ak požiadaný orgán nie je oprávnený konať
podľa žiadosti, postúpi ju príslušnému orgánu.
(2) Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku, ako aj odpovede na ne, si národné
centrálne orgány zmluvných strán zasielajú priamo. Národné centrálne orgány
zmluvných strán sú povinné odpovedať na každú prijatú žiadosť.
(3) Ak žiadosť o spoluprácu pri odstraňovaní priamych hrozieb pre verejnú
bezpečnosť a verejný poriadok nemôže byť doručená v riadnom čase národnými
centrálnymi orgánmi, môže byť vo výnimočných prípadoch zaslaná priamo príslušným
policajným orgánom zmluvných strán. Národnému centrálnemu orgánu požiadanej
zmluvnej strany sa bezodkladne oznámi priame zaslanie žiadosti.
(4) Príslušné policajné orgány môžu pri vykonávaní tejto dohody požiadať
o súčinnosť colné orgány v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(5) Žiadosti podľa odsekov 1 až 3 tohto článku sa môžu týkať najmä:
a) zistenia totožnosti vlastníkov vozidiel, lietadiel a plavidiel a osôb, na ktoré
sú tieto dopravné prostriedky evidované, ako aj osôb, ktoré ich riadia,

b) informácií o vodičských preukazoch, pilotných preukazoch a oprávneniach
na riadenie plavidiel,
c) zistenia miesta bydliska a pobytu osôb a jeho právneho základu,
d) zistenia totožnosti vlastníkov
telekomunikačných prostriedkov,

telefónnych

prípojok

alebo

iných

e) zistenia totožnosti osôb,
f) informácií o cestovných dokladoch a iných identifikačných dokladoch,
g) zistenia pôvodu vecí,
h) informácií o držbe a o vlastníctve hnuteľného majetku, nehnuteľného
majetku a cenných papierov,
i) prevzatia a koordinácie prvotných pátracích opatrení,
j) zistenia ochoty svedkov vypovedať na účely prípravy žiadosti o právnu
pomoc,
k) požadovania informácií od osoby,
l) vykonávania konkrétnych opatrení pri ochrane svedka v súlade s touto
dohodou,
m) zisťovania a zabezpečovania stôp.
(6) Žiadosti, ako aj odpovede na ne, sa zasielajú písomne. Spôsob doručovania
údajov musí byť v súlade s charakterom odovzdávaných údajov. V nevyhnutných
prípadoch sa môžu podať žiadosti ústne, za podmienky, že sa následne doručí písomná
žiadosť bez zbytočného odkladu.
(7) Žiadosti podľa tejto dohody sa zasielajú v anglickom jazyku alebo v úradnom
jazyku žiadajúcej zmluvnej strany spolu s prekladom do anglického jazyka v prílohe
k nim.

Článok 3
Výmena informácií bez žiadosti
Policajné orgány zmluvných strán si v jednotlivých prípadoch v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi vymieňajú informácie aj bez žiadosti, ak sa
na základe odôvodnených skutočností možno oprávnene domnievať, že takéto
informácie sú nevyhnutné na odstránenie konkrétnych hrozieb pre verejnú bezpečnosť
a verejný poriadok alebo na účely stíhania trestných činov, alebo ak takéto informácie
môžu viesť k predloženiu žiadostí o právnu pomoc. Článok 2 odseky 2, 3, 4 a 6 tejto
dohody sa na výmenu informácií použijú primerane.

Článok 4
Vzdelávanie a odborný výcvik
Policajné orgány zmluvných strán spolupracujú v oblasti vzdelávania a odborného
výcviku, najmä prostredníctvom:
a) výmeny plánov školení,
b) spoločných seminárov a cvičení, ako aj výmeny lektorov a odborníkov,
c) pozývania pozorovateľov na cvičenia a špeciálne zásahy,
d) účasti na rôznych formách odborného výcviku,
e) spoločných pracovných stretnutí.

Kapitola 3
Špeciálne oblasti policajnej spolupráce
Článok 5
Policajná spolupráca v boji proti korupcii a iným trestným činom vo verejných
veciach
(1) Policajné orgány zmluvných strán spolupracujú v boji proti korupcii a iným
trestným činom vo verejných veciach.
(2) Bez ohľadu na komunikačné kanály uvedené v článku 2 ods. 2 tejto dohody,
spolupráca podľa odseku 1 tohto článku vrátane doručovania žiadostí a poskytovania
odpovedí na ne, sa uskutočňuje priamo medzi orgánmi príslušnými na boj proti korupcii
a iným trestným činom vo verejných veciach v rámci policajných orgánov zmluvných
strán.
Týmito sú:
v Slovenskej republike: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky / sekcia kontroly
a inšpekčnej služby,
v Chorvátskej republike: Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky / odbor vnútornej
kontroly.
(3) V prípadoch, keď orgán uvedený v odseku 2 tohto článku nemôže byť
kontaktovaný v riadnom čase a v záujme odstraňovania priamych ohrození verejnej
bezpečnosti a verejného poriadku, sa žiadosti zasielajú a odpovedá sa na ne
prostredníctvom národných centrálnych orgánov zmluvných strán.
(4) Ustanovenia článku 2 ods. 6 a článku 3 tejto dohody sa použijú primerane.
(5) Spolupráca policajných orgánov zmluvných strán v tejto oblasti zahŕňa
aj výmenu skúseností v uplatňovaní právnych predpisov, ako aj predchádzanie trestnej

činnosti a výmena informácií a analýz o príčinách a rozvíjajúcich sa trendoch v boji
proti korupcii a iným trestným činom vo verejných veciach.

Kapitola 4
Špeciálne formy spolupráce
Článok 6
Sledovanie zásielky
(1) Ak nie je iná možnosť odhalenia osôb zúčastňujúcich sa na páchaní trestnej
činnosti, alebo ich odhalenie iným spôsobom by bolo veľmi sťažené, príslušný orgán
jednej zmluvnej strany sa môže obrátiť na príslušný orgán druhej zmluvnej strany
so žiadosťou o utajované sledovanie dovozu, vývozu a prevozu predmetov
pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo slúžiacich na jej páchanie. Týmito predmetmi
môžu byť predovšetkým omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory, zbrane
a strelivo, výbušniny, falošné platobné prostriedky, cenné papiere, finančné prostriedky
alebo iné predmety pochádzajúce z trestnej činnosti. Požiadaná zmluvná strana môže
súhlas na utajované sledovanie zásielky odmietnuť alebo podmieniť, ak je to spojené
s mimoriadnym rizikom pre osoby vykonávajúce úlohy, pre obyvateľstvo alebo pre
životné prostredie.
(2) Aby sa predišlo prerušeniu sledovania zásielky, požiadaná zmluvná strana
preberá zásielku v momente prekročenia štátnej hranice. Požiadaná zmluvná strana
zabezpečuje ďalšie nepretržité sledovanie zásielky takým spôsobom, aby existovala
v každom momente možnosť jej získania, ako aj zadržania páchateľov trestnej činnosti.
V prípade potreby môžu príslušné orgány zmluvných strán dohodnúť sledovanie
zásielky príslušníkmi príslušných orgánov obidvoch zmluvných strán. V takom prípade
sú príslušníci príslušných orgánov žiadajúcej zmluvnej strany povinní dodržiavať
vnútroštátne právne predpisy požiadanej zmluvnej strany, ako aj pokyny vydané jej
príslušníkmi .
(3) Súhlas s utajovaným sledovaním zásielky pochádzajúcej z tretích štátov alebo
s tranzitom na území týchto štátov sa poskytuje iba vtedy, ak žiadosť o sledovanie
zásielky obsahuje ubezpečenie tretieho štátu, že splní podmienky uvedené v odseku 2
tohto článku.
(4) Žiadosť o udelenie súhlasu podľa odseku 1 tohto článku zasiela príslušný
orgán žiadajúcej zmluvnej strany:
v Slovenskej republike Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky / Prezídiu Policajného
zboru,
v Chorvátskej republike Ministerstvu vnútra Chorvátskej republiky / Generálnemu
riaditeľstvu polície.
(5) Pred vykonaním sledovanej zásielky si príslušné policajné orgány zmluvných

strán vymenia informácie o útvaroch zodpovedných za jej vykonanie a taktiež
o kontaktných osobách pre sledovanú zásielku. Počas vykonávania sledovanej zásielky
na území štátu požiadanej zmluvnej strany sa kontaktné osoby zmluvných strán
navzájom informujú o aktuálnom stave a priebehu sledovanej zásielky.
(6) Utajované sledovanie podľa odseku 1 tohto článku sú oprávnení vykonávať
v Slovenskej republike: príslušníci Policajného zboru,
v Chorvátskej republike: príslušníci Polície.

Článok 7
Príslušníci konajúci pod legendou
(1) Na účel získavania, sústreďovania a vyhodnocovania informácií o trestných
činoch a ich páchateľoch utajovaným spôsobom si môžu zmluvné strany na základe
vopred podanej žiadosti a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytnúť
pomoc nasadením svojich príslušníkov, ktorí konajú pod legendou. Žiadosť musí byť
odôvodnená a musí z nej vyplývať, že bez takéhoto opatrenia by získanie informácií
bolo nemožné alebo podstatne sťažené.
(2) Úkony príslušníkov podľa odseku 1 tohto článku sú obmedzené na obdobie
pred začatím trestného stíhania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej
strany, na ktorej území sa úkony vykonávajú. Príprava úkonov sa uskutočňuje podľa
dohody medzi zúčastnenými orgánmi požiadanej a žiadajúcej zmluvnej strany. Úkony
sa vykonávajú pod vedením príslušníka požiadanej zmluvnej strany. Na základe žiadosti
jednej zo zmluvných strán sa úkony musia zastaviť bez zbytočného odkladu.
(3) Požiadaná zmluvná strana prijme všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu
príslušníkov žiadajúcej zmluvnej strany počas ich konania na území požiadanej
zmluvnej strany a poskytne im aj akúkoľvek potrebnú personálnu, logistickú
a technickú pomoc.
(4) Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa úkony vykonali sa
informujú bez zbytočného odkladu a v písomnej podobe o činnostiach a výsledkoch
dosiahnutých príslušníkmi konajúcimi podľa odseku 1 tohto článku.
(5) Príslušníci, ktorí vykonávajú činnosti podľa odseku 1 tohto článku, môžu
na území druhej zmluvnej strany pôsobiť výlučne podľa podmienok stanovených
príslušnými orgánmi tejto druhej zmluvnej strany.
(6) Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa predkladajú:
v Slovenskej republike Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky / Prezídiu Policajného
zboru,
v Chorvátskej republike Ministerstvu vnútra Chorvátskej republiky / Generálnemu
riaditeľstvu polície.

Článok 8
Spoločné pracovné skupiny
(1) Na zintenzívnenie spolupráce vytvárajú príslušné orgány zmluvných strán
v prípade potreby zmiešané analytické a iné pracovné skupiny, v ktorých vykonávajú
ich pracovníci pri zákrokoch na území druhej zmluvnej strany poradnú a podpornú
činnosť bez samostatnej realizácie svojich oprávnení.
(2) Spoločné pracovné skupiny konajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi zmluvnej strany, v ktorej pôsobia. Zmluvná strana, v ktorej spoločná
pracovná skupina koná, poskytne nevyhnutné organizačné podmienky na jej činnosť.
(3) Vedúcim spoločnej pracovnej skupiny je zástupca príslušného orgánu
zmluvnej strany, v ktorej spoločná pracovná skupina koná. Vedúci spoločnej pracovnej
skupiny koná v rámci svojich právomocí a v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych
právnych predpisov. Členovia spoločných pracovných skupín vykonávajú svoje úlohy
pod jeho/jej vedením so zohľadnením podmienok určených ich príslušnými orgánmi
v protokole o vytvorení spoločnej pracovnej skupiny.
(4) Príslušníci žiadajúcej zmluvnej strany nie sú ako členovia spoločných
pracovných skupín oprávnení vykonávať úkony na území požiadanej zmluvnej strany
samostatne.
(5) Žiadosti o vytvorenie spoločných pracovných skupín sa zasielajú:
v Slovenskej republike Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky / Prezídiu Policajného
zboru,
v Chorvátskej republike Ministerstvu vnútra Chorvátskej republiky / Generálnemu
riaditeľstvu polície.

Článok 9
Ochrana svedka
(1) Policajné orgány zmluvných strán si vzájomne poskytujú pomoc v oblasti
ochrany svedkov a ich blízkych osôb (ďalej len „osoby, ktoré majú byť chránené“).
(2) Pomoc zahŕňa ochranu, výmenu informácií, pomoc v logistike a prijímanie
osôb, ktoré majú byť chránené na územie jednej zo zmluvných strán.
(3) Osoby, ktoré majú byť chránené, musia byť zahrnuté do programu ochrany
svedka žiadajúcej zmluvnej strany. Osoby, ktoré majú byť chránené na území druhej
zmluvnej strany, sa následne neprijmú do programu ochrany svedka požiadanej
zmluvnej strany. Počas vykonávania opatrení na poskytovanie pomoci spojenej
s ochranou tejto osoby sa vnútroštátne právne predpisy požiadanej zmluvnej strany
použijú primerane.

(4) Ak je to nevyhnutné, náklady na bývanie osôb, ktoré majú byť chránené,
ako aj ostatné výdavky vzniknuté z opatrení prijatých podľa žiadosti žiadajúcej
zmluvnej strany, hradí žiadajúca zmluvná strana. Hradenie nákladov sa bližšie určí
pre každý jednotlivý prípad. Personálne výdavky a materiálne výdavky spojené
s ochranou takýchto osôb hradí požiadaná zmluvná strana.
(5) Zmluvná strana môže, na základe predchádzajúceho oznámenia druhej
zmluvnej strany, ukončiť ochranu chránených osôb, ktoré majú byť chránené, ak na to
existujú vážne dôvody. V takýchto prípadoch žiadajúca zmluvná strana musí prevziať
takúto osobu späť.

Článok 10
Formy spoločných akcií
(1) Príslušné orgány zmluvných strán môžu organizovať spoločné hliadky, ako aj
iné formy spoločných akcií, v ktorých prípade sa príslušníci jednej zo zmluvných strán
zúčastňujú zákrokov na území druhej zmluvnej strany, a to na účely odstraňovania
hrozieb pre verejnú bezpečnosť a poriadok alebo pre účely predchádzania
a odhaľovania trestných činov.
(2) Príslušníci vysielajúcej zmluvnej strany sú v takomto prípade oprávnení overiť
meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia a trvalý pobyt osoby
na základe verejných dokladov s fotografiou alebo iných dokladov používaných
na preukázanie totožnosti len v prípadoch, v ktorých je prítomný aspoň jeden príslušník
prijímajúcej zmluvnej strany. Príslušníci vysielajúcej zmluvnej strany môžu zadržať
takéto osoby, ak sa pokúsia vyhnúť úradným postupom v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi prijímajúcej zmluvnej strany. Iné donucovacie opatrenia sa
vykonávajú príslušníkmi prijímajúcej zmluvnej strany, okrem prípadu, keď by
nemožnosť zabezpečenia konania príslušníkov vysielajúcej zmluvnej strany ohrozila
úspech úradných postupov alebo by ich podstatne sťažila. V takomto prípade sú
príslušníci vysielajúcej zmluvnej strany viazaní vnútroštátnymi právnymi predpismi
prijímajúcej zmluvnej strany. Ich úkony sa považujú za úkony prijímajúcej zmluvnej
strany.
(3) Poskytovanie osobných údajov medzi príslušníkmi zmluvných strán sa riadi
príslušnými ustanoveniami článkov 2 a 3 tejto dohody a je plne v súlade
s ustanoveniami článkov 15 a 16 tejto dohody.
(4) Národné centrálne orgány zmluvných strán ustanovia podrobnosti spolupráce
na základe dohody.
(5) S ohľadom na hradenie nákladov sa použije článok 24 tejto dohody.
Ak konaniu predchádzala žiadosť o spoluprácu, prijímajúca zmluvná strana hradí
príslušníkom druhej zmluvnej strany stravovanie a náklady na ubytovanie.

Článok 11
Regionálna policajná spolupráca
(1) Príslušné orgány zmluvných strán môžu zlepšiť policajnú spoluprácu aj
na regionálnej úrovni a na účel jej vykonávanie môžu uzatvárať osobitné vykonávacie
protokoly v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(2) Na účel spolupráce počas turistickej sezóny môžu ministerstvá vnútra
zmluvných strán uzatvárať vykonávacie protokoly, ktoré ustanovia podrobnosti
spolupráce v určených miestach a za určených podmienok.

Článok 12
Vysielanie styčných dôstojníkov
(1) Každá zmluvná strana môže v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi
a po dohode s druhou zmluvnou stranou vyslať príslušníka, ktorý bude vo funkcii
styčného dôstojníka pôsobiť na území druhej zmluvnej strany, a ktorý bude udržiavať
kontakty s príslušnými orgánmi tejto zmluvnej strany.
(2) Styční dôstojníci poskytujú poradenstvo a pomoc a nemajú oprávnenia
na uskutočňovanie úkonov samostatne. Poskytujú informácie a vykonávajú úlohy podľa
pokynov vysielajúcej zmluvnej strany, pričom berú na vedomie žiadosti prijímajúcej
zmluvnej strany.
(3) Styční dôstojníci vyslaní jednou zmluvnou stranou do tretieho štátu môžu
na základe vzájomnej dohody medzi oboma zmluvnými stranami a s písomným
súhlasom tretieho štátu obhajovať aj záujmy inej zmluvnej strany.

Článok 13
Spolupráca kontaktných úradov
(1) Zmluvné strany umožnia priame kontakty a spoluprácu aj medzi spoločnými
policajnými a colnými centrami zriadenými na ich hraniciach so susednými štátmi
(kontaktné úrady).
(2) Spolupráca podľa odseku 1 tohto článku zahŕňa nasledovné:
a) zasielanie a vybavovanie dožiadaní vrátane zasielania a vybavovania dožiadaní
tretích strán, ktoré podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán
patria do pôsobnosti kontaktných úradov,
b) vzájomné hospitácie a stáže príslušníkov kontaktných úradov zmluvných strán
na účel získavania a výmeny skúseností.

Kapitola 5
Ochrana údajov
Článok 14
Ochrana osobných údajov
Na účel ochrany osobných údajov vymieňaných medzi zmluvnými stranami
v rámci tejto dohody a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných
strán a ich príslušnými medzinárodnými záväzkami, sa dodržiavajú tieto podmienky:
a) osobitné kategórie osobných údajov o jednotlivcoch, ako sú definované v článku
6 Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracovaní osobných údajov z 28. januára 1981, sa môžu vymieňať, iba ak je to
nevyhnutné
a v spojitosti
s inými
policajnými
údajmi
a v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán,
b) prijímajúca zmluvná strana môže údaje použiť výhradne na účely uvedené
v tejto dohode a za podmienok stanovených zmluvnou stranou poskytujúcou
údaje; tieto údaje môžu byť použité na iné účely iba s predchádzajúcim
písomným súhlasom poskytujúcej zmluvnej strany a v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi prijímajúcej zmluvnej strany,
c) na žiadosť poskytujúcej zmluvnej strany poskytne prijímajúca zmluvná strana
informácie o použití poskytnutých údajov a takto dosiahnutých výsledkoch,
d) údaje môžu byť použité iba súdnymi alebo policajnými orgánmi alebo iným
orgánom určeným zmluvnými stranami na účel boja proti trestnej činnosti;
zoznam príslušných orgánov sa oznámi druhej zmluvnej strane; údaje nesmú byť
poskytované iným orgánom bez predchádzajúceho písomného súhlasu zmluvnej
strany, ktorá údaje poskytla,
e) zmluvná strana poskytujúca údaje zabezpečí, že poskytnuté údaje sú presné,
úplné a aktuálne a presvedčí sa, či je poskytnutie potrebné a primerané
plánovanému účelu; ak áno, je potrebné dodržiavať vnútroštátne právne predpisy
oboch zmluvných strán, ktoré môžu obmedzovať poskytnutie údajov; ak sa
následne zistí, že boli poskytnuté nepresné, neúplné a neaktuálne alebo
nepovolené údaje, musí sa to bezodkladne oznámiť prijímajúcej zmluvnej
strane; prijímajúca zmluvná strana také údaje doplní, opraví alebo vymaže,
f) v prípade neoprávneného prístupu alebo šírenia poskytovaných údajov
informuje prijímajúca zmluvná strana bezodkladne poskytujúcu zmluvnú stranu
o okolnostiach týkajúcich sa neoprávneného prístupu alebo šírenia, ako aj
o opatreniach prijatých na účel zabránenia takýmto prípadom v budúcnosti,
g) osoby, ktorých osobné údaje sa poskytli, dostanú na vlastnú žiadosť informácie
o poskytnutých údajoch a ich plánovanom použití; sprístupnenie a právo
na opravu, doplnenie a vymazanie informácií musí byť vykonané v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany, v ktorej je žiadosť
predložená; žiadosti sa vyhovie len na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu poskytujúcej zmluvnej strany,
h) pri poskytovaní údajov môže zmluvná strana poskytujúca údaje oznámiť druhej
zmluvnej strane lehotu na ich vymazanie alebo zničenie v súlade

s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu; bez ohľadu na túto lehotu
musia byť údaje vymazané alebo zničené hneď, ako prestanú byť potrebné;
zmluvná strana poskytujúca údaje musí byť informovaná o vymazaní alebo
zničení poskytnutých údajov a o dôvodoch ich vymazania alebo zničenia;
v prípade vypovedania tejto dohody, všetky údaje získané na jej základe musia
byť zničené alebo vymazané,
i) poskytujúce a prijímajúce orgány zaznamenajú príčinu, obsah, čas a miesto
prijatia údajov, ako aj názov orgánu, ktorý údaje poskytol a toho, ktorý ich
prijal; údaje sa uchovávajú najmenej 3 roky a môžu byť použité výlučne
na účely kontroly dodržiavania pravidiel na ochranu údajov,
j) podľa vnútroštátnych právnych predpisov sa zmluvná strana nemôže oslobodiť
od zodpovednosti voči žalobcovi vyhlásením, že škoda bola spôsobená
poskytnutím nepresných, neúplných a neaktuálnych alebo nepovolených údajov;
ak je zmluvná strana požiadaná o náhradu škody spôsobenej použitím
nepresných, neúplných a neaktuálnych alebo nepovolených údajov, zmluvná
strana poskytujúca údaje uhradí náhradu škody prijímajúcej zmluvnej strane
v plnej výške,
k) obe zmluvné strany sú povinné účinne chrániť poskytnuté údaje
pred neoprávneným prístupom nepovoleným pozmeňovaním alebo zverejnením
a akýmkoľvek iným zneužitím,
l) každá zmluvná strana má právo odmietnuť poskytnutie údajov v prípadoch,
ak by také poskytnutie ohrozovalo národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok
alebo jej vnútroštátne právne predpisy,
m) v prípade porušenia ustanovení tohto článku prijímajúcou zmluvnou stranou
môže druhá zmluvná strana žiadať vymazanie alebo zničenie poskytnutých
údajov.

Článok 15
Utajované skutočnosti
Príslušné orgány zmluvných strán sú oprávnené vymieňať si utajované
skutočnosti pri vykonávaní tejto dohody priamo. Ostatné podmienky výmeny
utajovaných skutočností podľa tejto dohody sa spravujú Dohodou medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných
skutočností podpísanej v Záhrebe 6. októbra 2009.

Kapitola 6
Právne vzťahy
Článok 16
Právomoci a právny status príslušníkov druhej zmluvnej strany
(1) Príslušníci jednej zmluvnej strany, ktorí konajú na území druhej zmluvnej
strany podľa tejto dohody, nevykonávajú činnosti samostatne, okrem prípadu, ak je
touto dohodou ustanovené inak. Počas vykonávania akýchkoľvek opatrení sú dotknutí
príslušníci viazaní vnútroštátnymi právnymi predpismi druhej zmluvnej strany.
(2) Príslušníci jednej zmluvnej strany, ktorí konajú na území druhej zmluvnej
strany podľa tejto dohody, majú pri sebe platný služobný preukaz s fotografiou. Keď ide
o úkony podľa článku 7, krycí doklad (legenda) postačuje.
(3) Príslušníci jednej zmluvnej strany, ktorí konajú na území druhej zmluvnej
strany podľa tejto dohody, sú oprávnení nosiť svoje služobné strelné zbrane, zákonné
donucovacie prostriedky a výstroj, okrem prípadu, keď to druhá zmluvná strana
v niektorých osobitných prípadoch nepovolí alebo to povolí len za určitých podmienok.
Použitie služobných strelných zbraní je možné len v prípadoch nutnej obrany. Príslušné
orgány sa vzájomne informujú o povolených služobných strelných zbraniach
alebo o donucovacích prostriedkoch. Príslušníci plniaci úlohy podľa tejto dohody sú
oprávnení nosiť služobné rovnošaty, okrem prípadu, keď to príslušné orgány štátu, na
ktorého území dotknutí príslušníci konajú v konkrétnom prípade, nepovolia alebo ich
použitie nevyžadujú.

Článok 17
Trestnoprávna zodpovednosť
Príslušníci konajúci na území druhej zmluvnej strany podľa tejto dohody majú
rovnaké právne postavenie ako príslušníci druhej zmluvnej strany, čo sa týka trestných
činov, ktoré spáchajú alebo ktorých sú obeťami.

Článok 18
Pracovnoprávne vzťahy
Príslušníci zmluvných strán podliehajú počas plnenia úloh podľa tejto dohody
predpisom pracovného práva svojich krajín, najmä čo sa týka disciplinárnej
zodpovednosti.

Článok 19
Zodpovednosť za škodu
(1) Ak príslušníci jednej zmluvnej strany spôsobia počas vykonávania tejto
dohody na území druhej zmluvnej strany škodu, prvá zmluvná strana je ako jediná

zodpovedná za náhradu škody poškodenej tretej strane za rovnakých podmienok a do
rovnakého rozsahu ako keby bola škoda spôsobená jej príslušníkmi.
(2) Odsek 1 tohto článku sa nepoužije, ak škodu spôsobili príslušníci úmyselne
alebo z vedomej nedbanlivosti.

Kapitola 7
Záverečné ustanovenia
Článok 20
Odmietnutie žiadostí
Ak sa niektorá zmluvná strana domnieva, že konanie na základe žiadosti alebo
prijímanie opatrení na spoluprácu podľa tejto dohody je takého charakteru, že môže mať
za následok obmedzenie suverenity, ohrozenie bezpečnosti alebo iných dôležitých
záujmov zmluvných strán alebo že môže spôsobiť porušenie vnútroštátnych právnych
predpisov, oznámi druhej zmluvnej strane úplné alebo čiastočné odmietnutie spolupráce
alebo oznámi určité podmienky spolupráce.

Článok 21
Vykonávacie protokoly
Príslušné centrálne orgány zmluvných strán môžu uzatvárať vykonávacie
protokoly na základe tejto dohody.

Článok 22
Spoločné stretnutia a hodnotenie bezpečnostnej situácie
(1) Každá zmluvná strana môže požadovať stretnutie zástupcov zmluvných strán
na účel definovania podrobností vykonávania foriem spolupráce podľa tejto dohody,
na účel riešenia sporných otázok vykonávania tejto dohody a podávania návrhov na
ďalší rozvoj spolupráce.
(2) Zmluvné strany sa vzájomne informujú o bezpečnostnej situácii vo svojich
krajinách. Informácie si vymieňajú podľa potreby a najmenej raz ročne vykonávajú
spoločné hodnotenie bezpečnostnej situácie.

Článok 23
Riešenie sporov
Akékoľvek spory súvisiace s vykonávaním alebo výkladom tejto dohody, ktoré
nemôžu byť vyriešené prostredníctvom konzultácií medzi zmluvnými stranami, sa riešia
diplomatickou cestou.

Článok 24
Náklady
Každá zmluvná strana hradí náklady svojich príslušných orgánov súvisiace
s vykonávaním tejto dohody, pokiaľ táto dohoda neustanovuje inak.

Článok 25
Vzťahy k ostatným medzinárodným zmluvám
(1) Táto dohoda nemá vplyv na záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných
bilaterálnych alebo multilaterálnych zmlúv medzi zmluvnými stranami.
(2) Táto dohoda sa nedotýka záväzkov zmluvných strán, vyplývajúcich
z medzinárodných zmlúv upravujúcich právnu pomoc justičných orgánov, ako ani
právnej pomoci na základe právne záväzných aktov Európskej únie.

Článok 26
Implementácia vnútroštátnych právnych predpisov v daňových a colných otázkach
(1) Táto dohoda sa neuplatňuje v konaniach týkajúcich sa porušenia predpisov
o verejných poplatkoch, daňových a colných predpisov a predpisov o zahraničných
výmenných transakciách.
(2) Informácie poskytnuté v rámci spolupráce podľa tejto dohody sa nepoužijú na
identifikovanie verejných platieb, daní a cla, ako ani na konania týkajúce sa porušenia
predpisov o verejných platbách, daňových a colných predpisov a predpisov
o zahraničných výmenných transakciách, okrem prípadu, keď požiadaná zmluvná strana
poskytne takéto informácie na účel konaní spojených s uvedenými otázkami.

Článok 27
Nadobudnutie platnosti a ukončenie
(1) Táto dohoda sa predbežne vykonáva odo dňa jej podpisu a nadobúda platnosť
tridsiatym (30.) dňom odo dňa prijatia posledného písomného oznámenia, ktorým sa
zmluvné strany vzájomne informovali diplomatickou cestou, že ich vnútroštátne právne
podmienky pre nadobudnutie platnosti tejto dohody boli splnené.
(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana môže
kedykoľvek vypovedať túto dohodu písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa
skončí šesť mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o jej vypovedaní.
(3) Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v boji proti
organizovanej trestnej činnosti podpísanej 30. novembra 2000 v Bratislave.

(4) Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Deklarácie
o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom
vnútorných záležitostí Chorvátskej republiky podpísanej v Záhrebe 28. októbra 1993.

Dané v ............................. dňa ........................................... v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, v chorvátskom jazyku a v anglickom
jazyku, pričom každé znenie má rovnakú platnosť. V prípade odlišností vo výklade je
záväzné znenie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky

Za vládu
Chorvátskej republiky

