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Zlepšovanie podnikateľského prostredia, 
zasiahnutého opatreniami na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID – 19 – „Podnikateľské 
kilečko“ 

 
 
Novela, označovaná aj ako tzv. „podnikateľské kilečko“ prináša viac ako 100 rôznych 
jednoduchých opatrení, ktorých účelom je priniesť zjednodušenie procesov 
v podnikateľskom prostredí, odstránenie zbytočnej byrokracie a podpora podnikania na 
Slovensku. 
 
Prehľad jednotlivých opatrení „podnikateľského kilečka“ Vám prinášame v augustovom 
vydaní špeciálu ULC Čarnogurský PRO BONO.  
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Zlepšovanie podnikateľského prostredia, 
zasiahnutého opatreniami na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID – 19 – „Podnikateľské 
kilečko“ 

 
Najaktuálnejšou témou prvej polovice roka 

2020 bola nepochybne globálna pandémia 

ochorenia COVID – 19. Predpokladom pre 

potlačenie hrozieb pandémie a zabezpečenie 

ochrany života a zdravia spoločnosti bolo 

množstvo reštrikčných opatrení. Slovenská 

republika sa aj vďaka včasnému zavedeniu 

a dodržiavaniu týchto obmedzujúcich opatrení 

zaradila medzi krajiny, ktoré z hľadiska počtu 

nakazených a počtu úmrtí zvládli úvodné 

štádium pandémie z medicínskeho hľadiska 

relatívne dobre. Na druhej strane však 

reštrikcie spôsobovali utlmovanie 

ekonomických vzťahov, v dôsledku čoho došlo 

k zhoršeniu všeobecných ekonomických 

ukazovateľov, ale aj k ohrozeniu 

podnikateľského prostredia na Slovensku. 

Národná rada Slovenskej republiky s cieľom 

zabezpečiť všestrannú podporu 

podnikateľského sektora v čase, nasledujúcom 

po útlme spôsobenom pandémiu, prijala dňa 

09. júla 2020 zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského 

prostredia, zasiahnutým opatreniami na 

zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID – 19 (ďalej len 

„novela“). 

➔  Stav podnikateľského prostredia na   
 Slovensku 

 

Novela, laicky označovaná aj ako tzv. 

„podnikateľské kilečko“, prináša viac ako 100 

rôznych jednoduchých opatrení, ktorých 

účelom je priniesť zjednodušenie procesov 

v podnikateľskom prostredí, odstránenie 

zbytočnej byrokracie a podpora podnikania 

 
1 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – 
Správa o stave podnikateľského prostredia 
v Slovenskej republike: 
file:///C:/Users/tocek/Downloads/03_Vlastny%20
material_Sprava%20o%20PP_Sulik_final_FINAL.pdf 

ako takého. Podľa správy o stave 

podnikateľského prostredia v Slovenskej 

republike za rok 2019 (ďalej len „Správa“) 

„slovenský podnikateľský sektor a slovenská 

ekonomika začiatkom roka 2020 čelí rozpadu 

dodávateľsko-odberateľského reťazca s 

dôsledkom prepadu daňových a odvodových 

príjmov do rozpočtu verejnej správy. Tento 

vývoj negatívne poznačí stav ekonomiky v roku 

2020 a prinajmenšom prvý polrok 2021. Po 

tomto období sa môže ekonomika Slovenska 

naštartovať, pričom miera dynamiky závisí aj 

od účinných opatrení vlády Slovenskej 

republiky a od spoločného úsilia všetkých 

zainteresovaných strán sociálneho 

trojuholníka: vláda – podnikatelia - 

reprezentanti zamestnancov“1. Zo správy 

ďalej vyplýva, že „pandémia a jej ekonomické 

dopady odhalili slabinu, ktorou je štruktúra 

hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“) 

kde jej 40% tvorí najmä automobilová výroba, 

ktorá je z viac ako 90% závislá na exporte, 

hlavne do Nemecka“2.  

➔  Doing Business 2020 
 

Podľa hodnotenia Doing Business 2020, 

vydávaného každoročne Svetovou bankou, sa 

Slovensko umiestnilo v rebríčku hodnotenia 

regulácie podnikateľského prostredia na 45. 

mieste s počtom bodov 75,6. Na prvom mieste 

sa s počtom bodov 86,8 umiestnil Nový 

Zéland3. Negatívom je, že Slovensku ešte 

v roku 2016 patrilo v predmetnom hodnotení 

29. miesto, avšak v posledných rokoch možno 

bádať postupný každoročný prepad. Pandémia 

podľa Inštitútu finančnej politiky Ministerstva 

financií Slovenskej republiky negatívne 

2 Tamtiež 
3 Doing Business 2020: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/32436/9781464814402.pdf 

file:///C:/Users/tocek/Downloads/03_Vlastny%20material_Sprava%20o%20PP_Sulik_final_FINAL.pdf
file:///C:/Users/tocek/Downloads/03_Vlastny%20material_Sprava%20o%20PP_Sulik_final_FINAL.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
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zasiahne slovenskú ekonomiku aj z hľadiska 

poklesu HDP. Podľa predpokladov z apríla 

2020 padne HDP na Slovensku o 7,2 %. 

Ekonómovia však predpokladajú postupné 

oživenie ekonomiky a to najmä počas roka 

2021.4  

➔  Zákony, ktoré sa novelou menia a  
 dopĺňajú 

 

Novela tak má bojovať proti vyššie 

zmieňovaným negatívnym vplyvom a pomôcť 

podnikateľskému prostrediu prekonať krízové 

obdobie. Novela mení a dopĺňa nasledujúce 

zákony: (1) zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“), (2) zákon č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“), 

(3) zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o správnych poplatkoch), (4) zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 

152/1995 Z. z. o potravinách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o potravinách“), (5) zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“), (6) zákon č. 212/1997 Z. z. 

o povinných výtlačkoch periodických 

publikácií, neperiodických publikácií 

a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o povinných výtlačkoch“), (7) zákon č. 

194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe 

hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení 

živnostenského zákona v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o šľachtení“), (8) 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“), (9) zákon č. 453/2003 Z. z. 

o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 

vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o orgánoch štátnej správy v sociálnej 

oblasti“), (10) zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom 

 
4 Inštitút finančnej politiky: 
file:///C:/Users/tocek/Downloads/Komentar_MV_
apr_2020.pdf 

poistení“), (11) zákon č. 530/2003 Z. z. 

o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom 

registri“), (12) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o dani z príjmov“), (13) zákon č. 

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o službách zamestnanosti“), (14) zákon č. 

106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov“), (15) zákon č. 657/2004 Z. z. 

o tepelnej energetike v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o tepelnej 

energetike“), (16) zákon č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), 

(17) zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o BOZP“), (18) zákon č. 125/2006 Z. z. 

o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 

č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o inšpekcii práce“), (19) zákon č. 39/2007 Z. 

z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o veterinárnej starostlivosti“), (20) zákon č. 

250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

spotrebiteľa“), (21) zákon č. 330/2007 Z. z. o 

registri trestov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o registri 

trestov“), (22) zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ochrane verejného zdravia“), (23) zákon č. 

file:///C:/Users/tocek/Downloads/Komentar_MV_apr_2020.pdf
file:///C:/Users/tocek/Downloads/Komentar_MV_apr_2020.pdf
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289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 

registračnej pokladnice a o zmene a doplnení 

zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 

Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v 

sústave územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o používaní 

elektronickej registračnej pokladnice“), (24) 

zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o poľovníctve“), (25) zákon č. 313/2009 Z. z. 

o vinohradníctve a vinárstve v znení  neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon 

o vinohradníctve“), (26) zákon č. 563/2009 Z. 

z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „daňový 

poriadok“), (27) zákon č. 250/2012 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o regulácii“), (28) zákon č. 314/2012 Z. z. o 

pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a 

klimatizačných systémov a o zmene 

živnostenského zákona v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o kontrole 

vykurovacích systémov“), (29) zákon č. 

94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní 

drahých kovov (puncový zákon) a o zmene 

niektorých zákonov (ďalej len „puncový 

zákon“), (30) zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere 

mýta za užívanie vymedzených úsekov 

pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o výbere mýta“), 

(31) zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej 

známke a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o diaľničnej známke“), (32) zákon č. 

292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o príspevku z EŠIF“), (33) zákon č. 

321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon 

o energetickej efektívnosti“), (34) zákon č. 

400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a 

o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o tvorbe právnych predpisov“), (35) zákon č. 

290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného 

podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o podpore MSP“), (36) zákon č. 

106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o prevádzke vozidiel“), (37) zákon 

č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o metrológii“), (38) zákon č. 170/2018 Z. z. o 

zájazdoch, spojených službách cestovného 

ruchu, niektorých podmienkach podnikania v 

cestovnom ruchu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o zájazdoch“), 

(39) zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných 

podmienkach v obchode s potravinami a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o neprimeraných podmienkach“) a 

(40) zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti“). 

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, novela sa 

dotkla až štyridsiatich zákonov. 

Najvýznamnejšími zmenami, ktoré novela 

prináša, sú napríklad (A) zrušenie povinnosti 

mať zverejnený reklamačný poriadok na 

viditeľnom mieste, (B) zrušenie niektorých 

povinností voči Sociálnej poisťovni, (C) 

umožnenie vstupu osôb so spoločenským 

zvieraťom do reštaurácii po povolení 

prevádzkovateľa, (D) zrušenie povinnosti mať 

na každom predajnom mieste sprístupnené 

vyobrazenie pokladničného dokladu z eKasy, či 

(E) neuplatňovanie osobitného bankového 

odvodu a pod. V ďalšom texte sa budeme 

venovať najdôležitejším zmenám, ktoré 

novela v jednotlivých zákonoch prináša. 

➔  Obchodný zákonník 
 

Novela vkladá do Obchodného zákonníka 

zmenu, ktorá má podnikateľov odbremeniť od 

záťaže, v podobe povinnosti auditovania 

účtovnej závierky, ktorá má byť použitá ako 

podklad pre zvýšenie základného imania 

v spoločnosti s ručením obmedzeným. Novela 
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upravuje ustanovenie § 144 Obchodného 

zákonníka. Na nominálne zvýšenie základného 

imania v spoločnosti s ručením obmedzeným 

možno použiť nerozdelený zisk ako aj iné 

vlastné zdroje spoločnosti, avšak v nadväznosti 

na doterajšiu právnu úpravu, súdna prax, s 

poukazom na primerané použitie ustanovenia § 

208  ods. 2 Obchodného zákonníka, aj pre 

spoločnosť s ručením obmedzeným 

vyžadovala, aby účtovná závierka, ktorej 

výsledky majú byť použité ako podklad pre 

zvýšenie základného imania, bola overená 

audítorom. To prirodzene podstatne zvyšovalo 

záťaž podnikateľov. Ak ide o nerozdelený zisk, 

ktorý by aj tak mohol byť v súlade s ostatnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka 

vyplatený spoločníkom, nie je podľa 

zákonodarcu dôvodu trvať na auditovaní 

účtovnej závierky v spoločnosti s ručením 

obmedzeným. Zodpovednosť, že spoločnosť s 

ručením obmedzeným takéto predpoklady 

spĺňa ide na ťarchu štatutárneho orgánu 

(zmena ustanovenia § 144 Obchodného 

zákonníka).. 

➔  Živnostenský zákon 
 

V živnostenskom zákone sa novelou mení 

príloha č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI. Postup pri 

zápise viazanej živnosti pravidelnej kontroly 

vykurovacích zariadení a klimatizačných 

systémov sa pre oprávnené osoby 

zjednodušuje v tom zmysle, že na preukázanie 

spôsobilosti už nie je potrebné osvedčenie, ale 

postačuje potvrdenie o zápise do zoznamu 

odborne spôsobilých osôb. 

➔  Zákon o správnych poplatkoch 
 

V zákone o správnych poplatkoch sa prijatím 

„podnikateľského kilečka“ znižuje správny 

poplatok z 50 eur na 30 eur pre fyzické osoby-

podnikateľov a právnické osoby, ktoré Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

zasielajú oznámenie o zložení a označovaní 

výživových doplnkov a nových potravín, ktoré 

sa umiestňujú na trh. 

➔  Zákon o potravinách 
 

Ďalším, z novelou doplnených zákonov, je 

zákon o potravinách, z ktorého sa vypúšťa 

ustanovenie § 28 ods. 12 druhá veta zákona 

o potravinách, v ktorom sa pred prijatím 

novely  vylučoval odkladný účinok podaného 

odvolania proti rozhodnutiu o uložení pokuty, 

čím sa rozhodnutie o uložení pokuty stalo 

vykonateľným po jeho doručení adresátovi a 

uplynutím paričnej lehoty sa pokuta stala 

splatnou (zmena ustanovenia § 28 ods. 12 

zákona o potravinách). Do zákona 

o potravinách bolo tiež novelou vložené nové 

prechodné ustanovenie § 31ah zákona 

o potravinách („Konanie o uložení pokuty 

podľa § 28 zákona o potravinách v doterajšom 

znení, ktoré začalo a právoplatne neskončilo 

do dňa účinnosti novely, sa dokončí podľa 

novely“). Opätovné priznanie odkladného 

účinku odvolaniu ako opravného prostriedku, 

má pre subjekty dotknuté rozhodnutím 

správneho orgánu nezameniteľný význam, 

nakoľko až do skončenia odvolacieho konania 

nie sú tieto subjekty povinné splniť povinnosť 

uloženú v rozhodnutí, tzv. zaplatiť uloženú 

pokutu (doplnenie ustanovenia § 31ah zákona 

o potravinách). 

➔  Zákon o cenách 
 

Novela ďalej znižuje administratívnu záťaž 

podnikateľov tým, že v zákone o cenách 

vykonáva zmenu, v zmysle ktorej predávajúci, 

ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje 

cenová regulácia už nemajú povinnosť viesť 

evidenciu o cenách vrátane kalkulácii nákladov 

a zisku (zmena ustanovenia § 13 ods. 1 zákona 

o cenách). 

➔  Zákon o šľachtení 
 

Ďalším, zo série novelou zavedených opatrení, 

je zmena zákona o šľachtení. V zmysle 

doterajšieho právneho stavu mali žiadatelia o 

vydanie osvedčenia na chov rýb povinnosť 

predkladať k žiadosti o vydanie osvedčenia na 

chov rýb údaje potrebné na účel overenia 

vlastníckeho práva k vodnej ploche a ak 

žiadateľ nebol vlastníkom vodnej plochy, aj 

kópiu zmluvy o prenájme vodnej plochy. Táto 

podmienka spôsobovala v aplikačnej praxi pri 

vydávaní osvedčení na chov rýb značné 

problémy. Z toho dôvodu bolo potrebné 

upraviť ustanovenie § 19a ods. 3 zákona o 

šľachtení tak, aby žiadateľ o vydanie 

osvedčenia na chov rýb predkladal k samotnej 

žiadosti kópiu dokladu preukazujúceho 

vlastnícke právo žiadateľa k vodnej stavbe, 

ktorá tvorí zariadenie na chov rýb. V prípade, 
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že žiadateľ nie je vlastníkom takejto vodnej 

stavby, k žiadosti priloží kópiu zmluvy alebo 

iného dokladu, ktorý ho oprávňuje užívať 

takúto vodnú stavbu. Môže ísť napríklad o 

nájomnú zmluvu, zmluvu o výpožičke.  

Práva a povinnosti žiadateľa o vydanie 

osvedčenia na chov rýb, ktoré spočívajú v 

povinnosti vysporiadať si svoje právne vzťahy s 

vlastníkmi alebo držiteľmi pozemkov 

nachádzajúcich sa pod vodnou plochou, 

uzavretím nájomnej zmluvy podľa zákona č. 

504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a 

lesných pozemkov a o zmene niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov alebo 

kúpou, týmto ustanovením nie sú dotknuté 

(zmena ustanovenia § 19a zákona o šľachtení). 

➔  Zákon o účtovníctve 
 

Zákon o účtovníctve sa novelou mení vo 

viacerých ustanoveniach (§ 19, § 39t, § 39u, § 

39v zákona o účtovníctve), a to v tom zmysle, 

že po novom dochádza k zvyšovaniu 

veľkostných podmienok na povinnosť 

overenia individuálnej účtovnej závierky 

štatutárnym audítorom. Uvedené vyplýva z 

doterajšieho vývoja znižovania 

administratívnej záťaže podnikateľských 

subjektov, najmä malých obchodných 

spoločností. Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2013/34/EÚ určuje len minimálnu 

transpozičnú povinnosť, od ktorej musí mať 

účtovná jednotka audit, preto členské štáty 

uplatňujú rôzne veľkostné podmienky na audit 

pri zohľadnení objektívnych kritérií ako veľkosť 

ekonomiky a celospoločenský záujem. 

Radikálna zmena veľkostných podmienok 

znamená, že v roku 2022 klesne povinnosť 

auditu na necelé 1 % účtovných jednotiek 

oproti doterajšiemu stavu. 

➔  Zákon o sociálnom poistení 
 

Novela sa tiež významnou mierou dotkla aj 

zákona o sociálnom poistení. (A) Jednou 

z viacerých, novelou zavedených zmien je 

úprava ustanovenia § 170 ods. 22 zákona 

o sociálnom poistení, ktorým sa zavádza 

povinnosť Sociálnej poisťovne poskytovať 

Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len 

„RRZ“) prostredníctvom Kancelárie RRZ  údaje 

napr. o poistencovi, sporiteľovi, poberateľovi 

dávky, vrátane osobných údajov, a o 

zamestnávateľovi z informačného systému 

Sociálnej poisťovne na účel súvisiaci s výkonom 

pôsobnosti RRZ. (B) Novelou sa tiež do zákona 

o sociálnom poistení dopĺňa nové ustanovenie 

§ 226 ods. 6 zákona o sociálnom poistení. 

Predmetné ustanovenie reaguje na zrušenie 

povinnosti zamestnávateľa odhlásiť sa z 

registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou 

poisťovňou a zavádza novú povinnosť Sociálnej 

poisťovne ukončiť registráciu 

zamestnávateľa v registri zamestnávateľov. 

Sociálna poisťovňa ukončí registráciu 

zamestnávateľa automaticky na základe 

odhlásenia posledného zamestnanca 

zamestnávateľom z registra poistencov a 

sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. 

(C) Ďalšou zo zmien v zákone o sociálnom 

poistení je zrušenie povinnosti poistenca a 

príjemcu dávky písomne oznámiť do ôsmich 

dní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej 

poisťovne zmenu mena a priezviska, zmenu 

miesta trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu. Sociálna poisťovňa údaje 

o týchto skutočnostiach bude získavať z 

Registra fyzických osôb, ktorý je referenčným 

registrom. Zákonodarca však považuje za 

nevyhnutné  ponechanie povinnosti poistencovi 

uvedenému v § 15 ods. 1 písm. c) až e) zákona 

o sociálnom poistení (tzv. poistenec štátu), na 

ktorého sa v právnych vzťahoch sociálneho 

poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej 

republiky podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. 

apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho 

zabezpečenia alebo podľa medzinárodnej 

zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi 

Slovenskej republiky, písomne oznámiť 

príslušnej organizačnej zložke Sociálnej 

poisťovne zmenu mena, priezviska a miesta 

bydliska. Pre príjemcu dávky sa zachováva 

povinnosť oznámiť zmenu adresy, na ktorej sa 

zdržiava, nakoľko uvedená informácia sa v 

Registri fyzických osôb nenachádza a 

predovšetkým v záujme príjemcov dávok je 

nevyhnutná (doručovanie rozhodnutí ako aj 

iných písomností, napr. rozhodnutie o zvýšení 

dôchodku...). Uvedená zmena sa prejavila 

v ustanovení § 227 ods. 4 zákona o sociálnom 

poistení. (D) Podobne sa snaží novela 

odbremeňovať aj samostatne zárobkovo činné 

osoby (ďalej len „SZČO“), keď ustanovenie § 

228 ods. 1 zákona o sociálnom poistení mení 

v tom zmysle, že zrušuje aj povinnosť SZČO 
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oznámiť do ôsmich dní príslušnej organizačnej 

zložke Sociálnej poisťovne zmenu mena, 

priezviska, zmenu trvalého pobytu, zrušenie 

trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 

Sociálna poisťovňa údaje o týchto 

skutočnostiach bude získavať z Registra 

fyzických osôb. Tieto povinnosti zostávajú 

zachované pre tú SZČO, na ktorú sa v právnych 

vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú 

predpisy Slovenskej republiky podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii 

systémov sociálneho zabezpečenia alebo podľa 

medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť 

pred zákonmi Slovenskej republiky, ak údaje o 

týchto skutočnostiach Sociálna poisťovňa nevie 

získať z  Registra fyzických osôb. Spravidla 

pôjde o tzv. zahraničnú SZČO (§ 228 ods. 1 

zákona o sociálnom poistení). Novela prináša 

do zákona o sociálnom poistení aj zrušenie 

viacerých povinností zamestnávateľov, 

napríklad: (E) zrušenie povinnosti 

zamestnávateľa odhlásiť sa z registra 

zamestnávateľov vedeného Sociálnou 

poisťovňou (§ 231 ods. 1, písm. a) zákona 

o sociálnom poistení), (F) zrušenie povinnosti 

zamestnávateľa oznamovať zmeny v údajoch 

svojho zamestnanca (§ 231 ods. 1, písm. b) 

zákona o sociálnom poistení), (G) zrušenie 

povinnosti zamestnávateľa oznámiť Sociálnej 

poisťovni začiatok a skončenie čerpania 

materskej dovolenky alebo rodičovskej 

dovolenky zamestnancom (vypustenie 

ustanovenia § 231 ods. 1, písm. d) zákona 

o sociálnom poistení)... Vyššie uvedený odsek 

predstavuje len výber niekoľkých zmien, ktoré 

novela v rámci „podnikateľského kilečka“ do 

zákona o sociálnom poistení prináša. Plné 

znenie novely vrátane všetkých zmien zákona 

o sociálnom poistení je dostupné na webovom 

sídle Národnej rady Slovenskej republiky. 

➔  Zákon o obchodnom registri 
 

Novela mení aj zákon o obchodnom registri, 

a to vo vzťahu k povinnosti osôb zapísaných 

v Obchodnom registri Slovenskej republiky 

(ďalej len „obchodný register“) doplniť do 01. 

októbra 2020 niektoré údaje. Ide najmä o 

údaje týkajúce sa identifikácie osôb 

zapisovaných do obchodného registra v 

určitom postavení. Doplnenie týchto údajov je 

do budúcna predpokladom, aby sa zapísané 

údaje automaticky zosúlaďovali s údajmi v 

referenčných registroch a to najmä v registri 

fyzických osôb. Vzhľadom na to, že veľké 

množstvo zapísaných osôb je v súčasnosti 

zasiahnuté dôsledkami šírenia pandémie, je 

dôvodné posunúť „tvrdé následky“ nesplnenia 

povinnosti o jeden rok a tým zmierniť aktuálnu 

záťaž (zmena ustanovenia § 15g ods. 10 

zákona o obchodnom registri). 

➔  Zákon o dani z príjmov 
 

Novelou zavedené zmeny v zákone o dani 

z príjmov spočívajú v možnosti 

automatického zvýšenia preukázateľne 

vynaložených výdavkov na spotrebu 

pohonných látok prepočítanú podľa spotreby 

uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v 

technickom preukaze alebo v doplňujúcich 

údajov od výrobcu alebo predajcu o 20 % bez 

povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej 

spotreby. Ak sa skutočná spotreba pohonných 

látok nezhoduje so spotrebou uvádzanou v 

osvedčení o evidencii alebo v technickom 

preukaze alebo sa tam táto spotreba 

neuvádza, je možné vychádzať zo spotreby 

preukázanej dokladom vydaným autorizovanou 

organizáciou, tak ako doteraz. V prípade 

nákladných automobilov a pracovných 

mechanizmov zostáva zachovaná možnosť 

preukazovať skutočnú spotrebu pohonných 

látok podľa vlastného vnútorného aktu 

riadenia. Zároveň aj pri týchto automobiloch a 

mechanizmoch sa zavádza možnosť uplatnenia 

nadspotreby výdavkov na pohonné hmoty vo 

výške 20 % oproti spotrebe uvedenej v 

osvedčení o evidencii alebo v technickom 

preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od 

výrobcu alebo predajcu, ak si daňovník 

nevyberie možnosť uplatňovať spotrebu 

pohonných látok podľa spotreby preukázanej 

vlastným vnútorným aktom riadenia (zmena 

ustanovenia § 19 ods. 2, písm. l) zákona o dani 

z príjmov). 

➔  Zákon o službách zamestnanosti 
 

Novelou sa zo zákona o službách 

zamestnanosti odstraňuje ustanovenie § 68a 

ods. 1, písm. e), čím sa vypúšťa ukladanie 

pokuty za neplnenie povinnosti 

zamestnávateľa oznamovať úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta 

a ich charakteristiku, nakoľko účel ustanovenia 

je možné dosiahnuť aj iným spôsobom. 
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➔  Zákon o BOZP 
 

Do zákona o BOZP sa novelou zavádzajú 

zmeny vo vypracovávaní koncepcie politiky 

BOZP. (A) Podľa doterajšej právnej úpravy bol 

zamestnávateľ povinný koncepciu politiky 

BOZP vypracovávať, pravidelne vyhodnocovať 

a podľa potreby aktualizovať. Pravidelnosť 

vyhodnocovania nebola v zákone o BOZP 

vymedzená presnými časovými intervalmi. V 

záujme spresniť túto neurčitú povinnosť, a to 

bez kladenia zbytočnej administratívnej 

záťaže na zamestnávateľa, sa v zákone o BOZP 

výslovne upravuje, že koncepcia sa bude 

nielen aktualizovať „podľa potreby“, ale aj 

vyhodnocovať „podľa potreby.“. Prináša to 

väčšiu voľnosť zamestnávateľovi, aby ten sám 

posúdil, kedy je už vyhodnotenie koncepcie 

potrebné, pričom sa môže realizovať aj v 

nepravidelných intervaloch. Táto väčšia 

voľnosť má nahradiť plnenie výlučne 

administratívnej požiadavky v snahe dodržať 

určitú pravidelnosť v prípade, keď to nie je 

potrebné (zmena ustanovenia § 6 ods. 1, písm. 

k) zákona o BOZP). (B) Podľa doterajšieho 

právneho stavu vznikala zamestnávateľovi 

povinnosť vymenovať jedného zamestnanca 

alebo viacerých zamestnancov za zástupcov 

zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe 

návrhu príslušného odborového orgánu, 

zamestnaneckej rady alebo voľby 

zamestnancov. V záujme znižovania 

administratívnej záťaže novela ustanovuje, že 

táto povinnosť sa vzťahuje na zamestnávateľa, 

ktorý zamestnáva najmenej 10 zamestnancov 

alebo ktorého kód podľa štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností je uvedený 

v prílohe č. 1 zákona o BOZP. Zamestnávateľ, 

na ktorého sa nebude po novom vzťahovať 

uvedená povinnosť, bude mať naďalej 

možnosť vymenovať zástupcu zamestnancov 

pre bezpečnosť za tých istých podmienok, tzn. 

na návrh. Na zamestnávateľa, ktorý nebude 

povinný podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona 

o BOZP vymenovať zástupcu zamestnancov pre 

bezpečnosť, v prípade, že zástupca nebude 

vymenovaný, sa bude naďalej vzťahovať 

ustanovenie § 19 ods. 4 zákona o BOZP, v 

zmysle ktorého bude povinný plniť povinnosti, 

ktoré má voči zástupcom zamestnancov pre 

bezpečnosť, priamo voči zamestnancom 

(zmena ustanovenia § 19 ods. 1 zákona 

o BOZP). 

➔  Zákon o inšpekcii práce 
 

Novela ďalej mení aj zákon o inšpekcii práce. 

Na plnenie opatrení podľa § 12 ods. 2 zákona 

o inšpekcii práce, ktoré sú taxatívne 

vymenované v § 12 ods. 3 zákona o inšpekcii 

práce, inšpektor práce určuje primeranú 

lehotu. V záujme zosúladenia právnej úpravy a 

vypustenia neurčitého časového pojmu 

„ihneď“ sa do ustanovenia § 12 ods. 3 zákona 

o inšpekcii práce dopĺňa aj opatrenie podľa § 

12 ods. 2 písm. b) zákona o inšpekcii práce 

(nariadiť odstránenie zistených nedostatkov), 

plnenie ktorého mohol doteraz inšpektor práce 

požadovať ihneď alebo určiť lehotu. Okrem 

toho sa do § 12 ods. 3 zákona o inšpekcii práce 

dopĺňa, že takto určenú primeranú lehotu 

môže inšpektor práce na žiadosť 

kontrolovaného subjektu predĺžiť (zmena 

ustanovenia § 12 ods. 2, písm. b) a § 12 ods. 

3 zákona o inšpekcii práce. 

➔  Zákon o ochrane spotrebiteľa 
 

Zjednodušiť procesy v podnikateľskom 

prostredí majú aj zmeny v zákone o ochrane 

spotrebiteľa. (A) Podľa doterajšej právnej 

úpravy museli mať podnikatelia pri predaji v 

predajni tzv. kontrolnú kalibrovanú váhu, aby 

mal zákazník možnosť prekontrolovať si 

uvádzanú hmotnosť výrobku. Zatiaľ čo pri 

výrobkoch predávaných na množstvo (tzv. 

vážený tovar, tovar „na váhu“), táto povinnosť 

má opodstatnenie, pri vizuálne vyberaných 

tovarov predávaných „na kusy“ (napr. zákusky) 

táto možnosť nemá opodstatnenie, pretože 

zákazník si vyberá tovar podľa jeho vzhľadu. 

Predmetnou zmenou sa zavádza výnimka, aby 

predávajúci, ktorý nevykonáva predaj 

výrobkov na množstvo (tzv. vážený tovar), ale 

iba tovar predávaný na kusy (napr. zákusky), 

nemal povinnosť mať v predajni k dispozícii 

kalibrovanú váhu pre prípadný záujem 

zákazníka prekontrolovať si deklarovanú 

hmotnosť tovaru. Predávajúci, ktorý predáva 

aj tovar na množstvo aj tovar na kusy, takúto 

povinnosť mať bude, pretože výnimka sa 

vzťahuje len na predávajúceho, ktorý predáva 

tovar na kusy (doplnenie ustanovenia § 4 ods. 

12 zákona o ochrane spotrebiteľa), (B) 

Novelou sa ďalej zo zákona o ochrane 

spotrebiteľa vypúšťa ustanovenie § 17, ktorý 

upravoval povinnosť predávajúcich baliť 

výrobky a poskytovať obalový materiál, keďže 
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problematika je riešená v zákone č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) (o. 

i. § 52 a nasl. zákona o odpadoch), ktorý 

určuje povinnosti výrobcovi obalov, požiadavky 

na zloženie a vlastnosti obalov a aj podmienky 

poskytovania obalov. Novela tiež otvára 

priestor pre rozvoj nových trendov pri predaji, 

ktoré sledujú najmä environmentálne vplyvy a 

udržateľnosť spotreby v nadväznosti na prístup 

spotrebiteľov k nákupným rozhodnutiam 

(vypustenie ustanovenia § 17 zákona o ochrane 

spotrebiteľa), (C) Novelou sa ďalej zrušuje 

povinnosť predávajúceho mať vypracovaný 

reklamačný poriadok a zverejňovať ho na 

viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. 

Predmetná povinnosť predstavuje 

administratívnu záťaž, ktorá sa popri 

informačných povinnostiach predávajúceho (§ 

10a ods. 1 písm. e) a f) a § 18 ods. 1 prvej 

vety zákona o ochrane spotrebiteľa), ktoré 

zostávajú naďalej nedotknuté vzhľadom na 

skutočnosť, že ide o transpozíciu smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z  

25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje 

smernica Rady 85/577/EHS a smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, javí 

ako nadbytočná a nedôvodná. Forma plnenia 

týchto povinností by mali byť na rozhodnutí a 

zvážení samotného predávajúceho s 

prihliadnutím tiež na povahu predávaných 

výrobkov alebo poskytovaných služieb (zmena 

ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o ochrane 

spotrebiteľa), (D) Ďalšou zmenou v zákone 

o ochrane spotrebiteľa je doplnenie 

ustanovenia o plynutí lehoty na vybavenie 

reklamácie o možnosť počítať túto lehotu až 

od momentu, kedy bol predmet reklamácie 

prevzatý predajcom s cieľom nastolenia 

právnej istoty pre spotrebiteľa i predajcu, 

keďže v praxi dochádza aj k situáciám, kedy 

spotrebiteľ reklamuje nejaký výrobok e-

mailom a samotný výrobok je k dispozícii 

predajcovi oveľa neskôr, čím sa mu skracuje 

lehota na vybavenie reklamácie a predajca bez 

toho, aby mal predmet reklamácie k dispozícii 

nevie reklamáciu vybaviť (zmena ustanovenia 

§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), (E) 

Doplnením ustanovenia § 18 ods. 14 zákona 

o ochrane spotrebiteľa sa povinnosť mať 

reklamačný poriadok ruší pre zariadenia 

spoločného stravovania. 

➔  Zákon o ochrane verejného zdravia 
 

V nasledujúcom odseku vyberáme aj niektoré z 

opatrení, ktoré boli novelou zavedené do 

zákona o ochrane verejného zdravia. (A) 

Zrušuje sa povinnosť prevádzkovateľov 

ubytovacieho zariadenia,  telovýchovno-

športového zariadenia,  zariadenia 

starostlivosti o ľudské telo a zariadenia 

spoločného stravovania predkladať 

príslušnému orgánu verejného zdravotníctva 

prevádzkový poriadok na schválenie ako aj 

návrh na jeho zmenu. Povinnosť 

prevádzkovateľa predložiť príslušnému orgánu 

verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok 

zostáva zachovaná (zmena ustanovení § 21 

ods. 3, § 22 ods. 3, § 23 ods. 3, § 26 ods. 4 

zákona o ochrane verejného zdravia), (B) 

Zavádza sa umožnenie vstupu osoby so 

spoločenským zvieraťom do priestorov 

určených na konzumáciu stravy zariadenia 

verejného stravovania, ak vstup povolí 

prevádzkovateľ zariadenia verejného 

stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia 

verejného stravovania musí zabezpečiť 

označenie o povolení vstupu so spoločenským 

zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do 

priestorov prevádzky určených na konzumáciu 

stravy a prijať hygienické opatrenia na 

ochranu hotových pokrmov a nápojov v 

prevádzkovom poriadku (zmena ustanovenia § 

26 ods. 6 zákona o ochrane verejného 

zdravia), (C) Ruší sa povinnosť 

zamestnávateľov vypracovať prevádzkový 

poriadok pre prevádzky, v ktorých sú 

zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s 

výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci 

vykonávajú rizikovú prácu (zmena ustanovenia 

§ 38 ods. 2 zákona o ochrane verejného 

zdravia)... 

➔  Zákon o regulácii 
 

Ďalším z plejády novelou upravených zákonov 

je zákon o regulácii, do ktorého sa zavádza 

nový dôvod na odvolanie predsedu Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). 

(A) Predsedu úradu bude po novom môcť 

odvolať vláda Slovenskej republiky, a to pre 

porušenie ustanovení zákona o regulácii, 

týkajúce sa zverejňovaní cenových rozhodnutí 
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alebo návrhov cien a iných podaní (doplnenie 

ustanovenia § 5 ods. 12 zákona o regulácii). 

(B) Novela tiež zavádza povinnosť úradu 

zverejňovať všetky cenové rozhodnutia na 

webovom sídle úradu. Ďalej sa ustanovuje 

povinnosť úradu zverejňovať spolu s cenovým 

rozhodnutím aj návrh ceny a všetky jeho 

zmeny a doplnenia pri činnostiach podľa § 11 

ods. 1 písm. b) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 

písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 

písm. a) až e) zákona o regulácii. Ak úrad určil 

cenu pri týchto činnostiach aj na základe 

podkladov, ktoré má k dispozícii (§ 11 ods. 9 

zákona o regulácii), zverejnia sa aj tieto 

podklady. (C) V ustanovení § 14 ods. 13 zákona 

o regulácii sa ustanovujú výnimky chrániace 

malé miestne distribučné sústavy a miestne 

distribučné siete, ako aj priemyselné dodávky 

tepla pred neprimeraným zásahom do 

obchodného tajomstva. Súčasne sa v novo 

formulovanom ustanovení § 14 ods. 14 zákona 

o regulácii explicitne ustanovuje, že 

zverejnenie informácie o ekonomicky 

oprávnených nákladov, ekonomickej 

efektívnosti a primeranom zisku vrátane 

rozsahu investícií započítaných do určenej 

alebo schválenej ceny pre uvedené regulované 

činnosti nemôže mať za žiadnych okolností 

povahu porušenia alebo ohrozenia obchodného 

tajomstva (zmeny a doplnenia ustanovení § 14 

ods. 12 – 14 zákona o regulácii). 

➔  Puncový zákon 
 

Puncový zákon sa novelou dopĺňa v ustanovení 

§ 32 puncového zákona. Po novom už  

výrobca alebo obchodník nemá povinnosť 

trvalo označiť alebo nechať označiť všetok 

tovar, ktorý sám vyrobil alebo doviezol, ale 

jeho povinnosť sa obmedzuje už len na tzv. 

nadlimitný tovar (doplnenie ustanovenia § 32 

puncového zákona). 

➔  Zákon o energetickej efektívnosti 
 

Ďalšou zo zmien, ktoré novela prináša, je 

zmena zákona o energetickej efektívnosti. 

(A) Nová právna úprava obmedzuje povinnosť 

tzv. „veľkého podniku“ po vykonaní povinného 

energetického auditu. Súbor údajov pre 

monitorovací systém sa vo väčšine prípadov 

odovzdáva duplicitne, nakoľko je povinný 

zaslať ho aj energetický audítor (zapísaný v 

zozname energetických audítorov) do 31. 

marca nasledujúceho kalendárneho roku po 

vykonaní energetického auditu (doplnenie 

ustanovenia § 14 ods. 7 zákona o energetickej 

efektívnosti). (B) Do zákona o energetickej 

efektívnosti sa novelou dopĺňajú aj nové 

ustanovenia § 14 ods. 11 až 14 zákona 

o energetickej efektívnosti, ktorých cieľom je 

motivovať veľký podnik k dosahovaniu 

požadovaných úspor energie a zavádza preto 

zjednodušený energetický audit pre veľké 

podniky, u ktorých nenastala od vykonania 

posledného energetického auditu podstatná 

zmena okolností. Veľký podnik si povinnosť 

„zabezpečiť vykonanie opakovaného 

energetického auditu“ splní, ak  splní 

podmienky: (1) zníženia celkovej spotreby 

energie za uplynulé štvorročné obdobie aspoň 

o 8 % a (2) preukázania uvedenej úspory 

realizáciou opatrení z predchádzajúceho 

energetického auditu. Ak veľký podnik splní 

obe uvedené podmienky, požiada organizáciu 

určenú Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 

republiky o vydanie potvrdenia o aktualizácii 

energetického auditu na obdobie 

nasledujúcich štyroch rokov. Tento postup 

bude možné aplikovať po vykonaní riadneho 

energetického auditu vždy len raz, čo bude v 

praxi znamenať, že veľký podnik vykoná 

energetický audit v plnom rozsahu raz za osem 

rokov. Zároveň sa zavádza zjednodušenie 

energetického auditu v závislosti  od spotreby 

energie, ak podnik preukáže, že mu nie je 

účtovaná spotreba energie oddelene od 

nájomného v prípade, že využíva len prenajaté 

priestory alebo má celkovú spotrebu energie za 

štyri roky menšiu ako 10 MWh (doplnenie 

ustanovení § 14 ods. 11 – 14 zákona 

o energetickej efektívnosti). (C) V prípade, ak 

veľký podnik nezabezpečil vykonanie 

povinného energetického auditu v 

ustanovenom intervale (raz za 4 roky, ak 

podnik nemal zavedený certifikovaný systém 

energetického alebo environmentálneho 

manažérstva), Slovenská obchodná inšpekcia 

mu podľa doterajšej právnej úpravy uložila 

sankciu minimálne vo výške 5000 EUR. Napriek 

skutočnosti, že smernica 2012/27/EÚ 

odporúča, že výška sankcie má byť 

odstrašujúca, minimálna sankcia 5000 EUR 

môže byť pre niektoré veľké podniky doslova 

likvidačná, keďže veľký podnik, je 

podnikateľský subjekt, ktorý nie je 

mikro/malým/stredným podnikom a mnohé 

podniky „ani netušia“, že podľa tejto definície 
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sú veľkým podnikom (napr. mestské podniky 

služieb – podiel subjektu verejného práva je 

vyšší ako 25% a mesto má viac ako 5000 

obyvateľov). Primerané je preto v zmysle 

dôvodovej správy znížiť dolnú hranicu sankcie 

na minimum a nechať na odbornosti Slovenskej 

obchodnej inšpekcie, či porušenie zákona malo 

významný dopad na plnenie národných cieľov v 

oblasti energetickej efektívnosti a na základe 

spotreby energie alebo energetickej 

náročnosti podniku udeliť sankciu vyššiu ako je 

minimálna. Výška minimálnej sankcie sa tak 

novelou mení z 5 000 eur na 500 eur (zmena 

ustanovenia § 29 ods. 2, písm. c) zákona 

o energetickej efektívnosti). 

➔  Zákon o tvorbe právnych predpisov 
 

Jedným zo série opatrení, prijatých v rámci 

„podnikateľského kilečka“ je aj pravidlo, podľa 

ktorého právne predpisy upravujúce oblasť 

daní a odvodov môžu nadobudnúť účinnosť 

najskôr 01. januára nasledujúceho 

kalendárneho roka; skorší dátum účinnosti 

možno ustanoviť, ak to vyplýva z právne 

záväzných aktov Európskej únie alebo z 

medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť 

pred zákonmi Slovenskej republiky ak sú 

splnené podmienky pre skrátené legislatívne 

konanie alebo ak je to nevyhnutné na opravu 

chyby v právnom predpise, ktorá nebola v čase 

vyhlásenia právneho predpisu známa 

(doplnenie ustanovenia § 5a zákona o tvorbe 

právnych predpisov). 

➔  Zákon o podpore MSP 
 

Do zákona o podpore MSP sa novelou vkladá 

nové ustanovenie § 13a, podstatou ktorého je 

zavedenie možnosti poskytovať podporu vo 

forme dotácie z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

na príslušný rozpočtový rok aj na kompenzáciu 

škôd vzniknutých žiadateľom podľa 

ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o podpore MSP 

ako priame následky alebo nepriame následky 

opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych 

následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu 

ochorenia COVID-19 (ustanovenie § 13a ods. 1 

zákona o podpore MSP). 

 

 

➔  Zákon o prevádzke vozidiel 
 

V zákone o prevádzke vozidiel sa novelou  

ruší povinnosti lepiť kontrolnú nálepku na 

čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní 

technickej kontroly, emisnej kontroly a 

kontroly originality. Ustanoveniami novely sa 

prierezovo v celom texte zákona o prevádzke 

vozidiel vypúšťajú čiastkové zmienky o 

kontrolných nálepkách v súvislosti s 

technickými kontrolami, emisnými kontrolami 

a kontrolou originality. Podľa zákona o 

prevádzke vozidiel je každý držiteľ vozidla 

povinný podrobiť svoje motorové vozidlo 

technickej a emisnej kontrole v pravidelných 

intervaloch. O tom, že takáto kontrola bola 

vykonaná, sú následne vypracované  tri 

doklady a to protokol, osvedčenie o kontrole 

(kartička) a nálepka. Pri kontrole originality sú 

vypracovávané dva doklady a to odborný 

posudok a nálepka. Lepenie nálepiek považujú 

navrhovatelia novely v súčasnej dobe za úplne 

zbytočné, nakoľko pri kontrole v rámci 

prevádzky motorového vozidla je možné 

policajnými orgánmi zistiť, či bolo vozidlo 

podrobené technickej kontrole a emisnej 

kontrole podľa osvedčení, ktoré má vodič 

motorového vozidla mať vo vozidle, rovnako 

tak je zavedený informačný systém, na základe 

ktorého vedia štátne orgány pokutovať tých, 

ktorí nepodrobia svoje vozidlo technickej a 

emisnej kontrole. Okrem toho držiteľ 

motorového vozidla je povinný za tieto nálepky 

zaplatiť v rámci výkonu kontroly na staniciach 

technických a emisných kontrol. Evidencia 

týchto nálepiek, ich strhávanie a lepenie 

nových pracovníkmi staníc technických a 

emisných kontrol znamená časové straty a 

zbytočnú byrokratickú záťaž v evidencii 

nálepiek v ich podnikateľskej činnosti. 

Podobne aj nálepka kontroly originality nemá 

žiadnu pridanú hodnotu v súvislosti s 

vykonaním kontroly originality. Zrušenie 

kontrolných nálepiek by malo viesť ako k 

úspore finančných zdrojov a aj k 

zjednodušeniu administratívy spojenej s ich 

vydávaním, čo by malo mať pozitívny finančný 

dopad na všetkých občanov, motoristov ako aj 

podnikateľov, ktorí vykonávajú technickú a 

emisnú kontrolu a zrýchli sa aj celkový priebeh 

týchto kontrol. V neposlednom rade je 

potrebné uviesť, že povinnosť vydávať 

kontrolnú nálepku je nad rámec požiadaviek 

Európskej únie. 
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➔  Zákon o metrológii 
 

Novelou sa mení a dopĺňa aj zákon 

o metrológii. (A) Počas mimoriadnej situácie v 

súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli 

možnosti plnenia zákonných povinností 

používateľov určených meradiel pri 

zabezpečení ich následného overenia 

obmedzené. Aplikačná prax preukázala 

potrebu zjednodušenia prístupu k službám 

súvisiacim so zabezpečením týchto povinností. 

Z uvedeného dôvodu sa upravuje znenie 

ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o metrológii z 

dôvodu nejednotného výkladu pri aplikačnej 

praxi predmetného ustanovenia. Vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu je potrebné spresniť, že 

používateľ určeného meradla si môže 

zabezpečovať následné overenie nielen osobne 

(napr. zamestnancom), ale môže ho 

zabezpečiť aj prostredníctvom inej osoby 

(najmä poverením, plnomocenstvom, alebo 

obdobným spôsobom). Na základe tejto 

legislatívnej úpravy sa predpokladá pozitívny 

vplyv na podnikateľské prostredie vzhľadom k 

tomu, že sa zjednoduší proces zabezpečenia 

povinnosti pre používateľa určeného meradla 

predkladať určené meradlo na následné 

overenie. Uvedená zmena má používateľovi 

meradla umožniť sústrediť sa na predmet 

svojho podnikania, znížiť administratívnu 

záťaž a pomôcť predísť možným pochybeniam 

pri zabezpečení zákonných požiadaviek 

(zmena ustanovenia § 27 ods. 2 zákona 

o metrológii). (B) Zákon o metrológii sa 

novelou mení aj v tom zmysle, že sa predlžuje 

lehota pre autorizované osoby a kalibračné 

laboratóriá na plnenie podmienok akreditácie, 

čo súvisí aj s mimoriadnou situáciou, počas 

ktorej by túto lehotu mohli zmeškať, čo by 

malo negatívny dopad na autorizované osoby a 

kalibračné laboratóriá. Táto úprava 

predpokladá plynulé pokračovanie v činnosti 

autorizovaných osôb a kalibračných laboratórií 

aj po 31. decembri 2020, pretože po tomto 

termíne by autorizované osoby nemohli 

vykonávať overovanie určených meradiel a 

kalibračné laboratóriá vykonávať kalibráciu 

povinne kalibrovaných meradiel bez 

akreditácie (zmeny ustanovení § 60 ods. 3 a 5 

zákona o metrológii). 

 

 

➔  Zákon o zájazdoch 
 

Opatrenia zavedené novelou do zákona 

o zájazdoch spočívajú najmä v tom, že ak 

cestovná agentúra sprostredkúva predaj 

zájazdov pre obchodníkov, ktorí nesídlia v 

Slovenskej republike (ustanovenie má pokryť 

obchodníkov aj z Európskej únie aj mimo 

Európskej únie), mala by byť schopná na 

požiadanie orgánu dohľadu doložiť základné 

informácie o obchodníkovi, pre ktorého 

zájazdy predáva, a to z dôvodu, aby mal orgán 

dohľadu následnú možnosť overovať si v 

zahraničí (aj cez kontaktné miesto - 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky) podnikanie obchodníkov, ktorí 

predávajú zájazdy slovenským občanom. 

Zároveň sa vypúšťa povinnosť cestovnej 

agentúry predkladať tieto doklady o 

zahraničnej cestovnej kancelárii cestujúcemu, 

keďže podľa § 14 ods. 3 zákona o zájazdoch je 

predajca zájazdu aj tak povinný informovať 

cestujúceho o tom, pre koho je uzatvorenie 

zmluvy o zájazde sprostredkované. Novelou sa 

vypúšťa aj povinnosť obchodníka z krajiny 

mimo Slovenskej republiky poskytovať úradne 

overený preklad povolenia na podnikanie podľa 

krajiny svojho sídla. (zmeny ustanovenia § 7 

zákona o zájazdoch). 

➔  Zákon o mimoriadnych opatreniach  
 vo finančnej oblasti 

 

Posledným, novelou doplneným zákonom je 

zákon o mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti. Cieľom tejto úpravy je 

predovšetkým rozšíriť finančné opatrenia na 

zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie 

opatrenie v oblasti osobitného odvodu 

vybraných finančných inštitúcií, týkajúce sa 

úhrady tohto odvodu zo strany bánk a pobočiek 

zahraničných bánk. Z dôvodu zmiernenia 

negatívnych následkov pandémie novela 

ustanovuje, že banky a pobočky zahraničných 

bánk neuhrádzajú splátky osobitného odvodu 

podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom 

odvode vybraných finančných inštitúcií a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktoré sú splatné po účinnosti novely 

až do konca roka 2020, t. j. splátky za 3. a 4. 

štvrťrok 2020. Povinnosť uhradiť splátky 

tohto odvodu za 1. a 2. štvrťrok 2020 vrátane 

prípadného príslušenstva nie je novelou 

dotknutá. Banky sú entity, ktoré sú samotné 
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zapojené do mechanizmov, ktoré zmierňujú 

negatívne následky pandémie iných osôb, či sú 

to už spotrebitelia alebo podnikateľské 

subjekty, a to formou rôznych opatrení, 

ktorými sú napríklad finančná pomoc na 

zabezpečenie likvidity malých podnikov, 

stredných podnikov a veľkých podnikov alebo 

odklad splátok úverov. Uvedené skutočnosti sú 

dôvodom na zavedenie tohto legislatívneho 

opatrenia pre banky a pobočky zahraničných 

bánk s cieľom prispieť k stabilite finančného 

sektora a zabezpečiť dostatočné zdroje bánk 

na financovanie obnovy ekonomiky po skončení 

pandémie COVID-19.  

Novela sa v zákone o mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti venuje okrem 

osobitného odvodu aj problematike 

vyrovnávania preddavkov na daň z príjmov. 

V zmysle ustanovenia § 24a ods. 7 zákona 

o mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti „ak zaplatené preddavky na daň z 

príjmov právnickej osoby splatné od začiatku 

zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho 

mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota 

na podanie daňového priznania k dani z 

príjmov podľa § 21 zákona o mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti alebo podľa 

osobitného predpisu, sú nižšie ako vyplývajú z 

výpočtu podľa daňového priznania k dani z 

príjmov, v ktorom je uvedená daň za 

predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník 

nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na 

zaplatených preddavkoch na daň z príjmov od 

začiatku zdaňovacieho obdobia do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

uplynutí lehoty na podanie daňového priznania 

k dani z príjmov podľa § 21 zákona 

o mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti alebo podľa osobitného predpisu, a to v 

zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na 

daň z príjmov platia a ktorým je (A) kalendárny 

rok, ktorý začal 1. januára 2020, (B) 

zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene 

zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na 

hospodársky rok a ktoré sa začína po 1. januári 

2020, (C) hospodársky rok, ktorého posledný 

deň lehoty na podanie daňového priznania k 

dani z príjmov podľa osobitného predpisu 

uplynie počas obdobia pandémie, alebo 

hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac 

uplynie od 1. januára 2020 do 31. decembra 

2020“ (§ 24a ods. 7 zákona o mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti). Novela tiež 

v ustanovení § 24p zákona o mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti upravuje 

opatrenia v oblasti automatickej výmeny 

informácií na účely správy daní. 

Účelom uvedených opatrení je zmierňovanie 

následkov reštrikčných opatrení vyvolaných 

pandémiou, spôsobenou ochorením COVID – 19, 

znižovanie byrokratickej záťaže a celkové 

zlepšenie podnikateľského prostredia na 

Slovensku. Jedná sa o sériu drobných opatrení, 

ktoré by mali podľa ich navrhovateľov priniesť 

komplexné zlepšenie podnikateľského 

prostredia. Vo vyššie uvedenom texte sme sa 

zaoberali takmer každým z novelou 

doplnených alebo zmenených zákonov 

a priblížili sme väčšinu z viac ako 100 opatrení, 

tvoriacich tzv. „podnikateľské kilečko“. 

V tomto príspevku sme sa nevenovali osobitne 

každému jednému novelou zavedenému 

opatreniu, preto odkazujeme aj na úplne 

znenie schválenej novely a jej dôvodovú 

správu, ktoré sú dostupné na webovom sídle 

Národnej rady Slovenskej republiky a Zbierky 

zákonov Slovenskej republiky. 

➔  Účinnosť novely 
 

Novela má zavedenú delenú účinnosť. 

Jednotlivé ustanovenia nadobúdajú účinnosť 

postupne (A) dňom vyhlásenia v Zbierke 

zákonov (21. júla 2020), (B) dňom 01. 

septembra 2020, (C) dňom 01. januára 2021, 

(D) dňom 01. júla 2021, (E) dňom 01. januára 

2022 a (F) dňom 01. januára 2023. 
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ULC Čarnogurský PRO BONO bezplatný e-bulletin je zameraný na novely už schválené ako aj 
pripravované v slovenskom parlamente. Bulletin Vám pomôže „ľudsky“ sa orientovať v legislatívnych 
zmenách, ktoré majú vplyv na Vaše pracovné ako aj súkromné aktivity. Pre bezplatnú registráciu 
odberania e-bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO navštívte web stránku www.ulclegal.com, alebo 
nás kontaktujte cez e-mail na probono@ulclegal.com. 
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