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Návrh opatrenia č. 1: Zníženie a optimalizácia počtu ohlasovacích povinností, ktoré sú 

spojené s otvorením prevádzkarne 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Podnikateľ musí pred otvorením prevádzkarne vykonať 

viacero ohlasovacích povinností, ktoré zvyšujú nepriame 

náklady na podnikanie.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Vysoká administratívna záťaž spojená so začatím 

podnikania. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame (poštovné) a nepriame (potrebný čas) náklady, 

ktorú sú spojené so splnením ohlasovacích povinností 

Dôvody na zmenu (argumenty)  

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie administratívnej náročnosti začatia podnikania 

a možnosti vybavenia ohlásenia na jednom mieste, resp. 

jedným ohlásením. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zníženie a optimalizácia počtu ohlasovacích 

povinností, ktoré sú spojené s otvorením 

prevádzkarne. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 
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Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MV SR 

MZ SR (RUVZ SR) 

obce 

 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon o živnostenskom podnikaní 

zákon o dani z príjmov 

 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie priamych a nepriamych administratívnych 

nákladov. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie (zníženie 

povinností) 

pozitívny vplyv na životné prostredie (zníženie papierov) 

pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana 

(zvýšenie elektronizácie služieb) 

 

Návrh opatrenia č. 2: Posudzovanie vplyvov aj poslaneckých návrhov zákonov, resp. 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

V súčasnosti môžeme sledovať, že množstvo zákonov je 

schvaľovaných prostredníctvom poslaneckých návrhov 

zákonov. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Znižuje sa transparentnosť legislatívneho procesu. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 
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Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zvýšenie transparentnosti legislatívneho procesu 

a súčasne stanovenie konkrétnych vplyvov jednotlivých 

zákonov na vplyvy, ktoré sa v súčasnosti musia 

analyzovať v prípade poslaneckých návrhov zákonov. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Posudzovanie vplyvov aj poslaneckých návrhov zákonov, 

resp. pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MS SR (NR SR) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

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

Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zvýšenie transparentnosti legislatívneho procesu aj na 

úrovni NR SR a súčasne jednoznačne stanovenie vplyvov, 

ktoré prijímané zmeny v legislatíve vytvárajú. 

V súčasnom stave sú nerovné podmienky medzi návrhy 

prijímanými cez riadny legislatívny proces (vládny návrh 

zákona) a legislatívnymi zmenami, ktoré sú možné na 

úrovni NR SR. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

 

Návrh opatrenia č. 3: Zákonná úprave stáže  

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

V súčasnosti je potrebné podľa Národného inšpektorátu 

práce na výkon závislej práce uzavrieť pracovnoprávny 

vzťah. Na druhej strane je pre študentov náročné začať 
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aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

pracovať v odbore bez získaných skúseností a pracovný 

trh očakáva, že absolvent bude mať nadobudnuté nielen 

teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Vysoké administratívne a finančné náklady na 

zamestnávanie študentov. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

administratívne náklady spojené so zamestnaním 

zamestnanca a súčasne finančné náklady, ktoré sú spojené 

so zamestnaním študenta 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie nákladov, ktoré spôsobuje zamestnanie 

študentov bez skúseností a súčasne riešenie 

nedostatočných skúseností absolventov škôl. Táto 

absencia praktických skúseností môže mať za následok 

tieto výsledky, že približne 57 % absolventov vysokých 

škôl a 63 % absolventov stredných škôl pracuje do 5 rokov 

od ukončenia štúdia mimo odbor, ktorý študovali a každý 

tretí absolvent vysokej školy pracuje na stredoškolskej 

pracovnej pozícii. Na vzdelávanie týchto osôb je 

každoročne alokovaných viac ako 250 miliónov EUR. 

(TREXIMA) 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zákonná úprave stáže. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Študent by mal dostať možno stážovať po určité obdobie 

bez nároku na odmenu, ale len v odbore, ktorý študuje.  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MŠVVŠ SR 

MPSVR SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v. n. p. 

zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v. n. p.  

a i.  
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legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zvýšenie pripravenosti absolventov na trh práce z dôvodu 

nadobudnutia praktických skúseností v odbore.  

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

- negatívny a pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy 

(zníženie daní a odvod, ale súčasné zníženie nákladov 

verejnej správy na nezamestnaných, resp. neuplatnených 

absolventov) 

- pozitívne sociálne vplyvy 

 

Návrh opatrenia č. 4: Pripraviť akčný plán na zvýšenie efektívnosti súdneho konania na 

Slovensku na základe výsledkov štúdie CEPEJ  

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Dĺžka obchodného súdneho konania je neprimerané dlhá. 

Spôsobuje to zvýšené finančné náklady na právne 

zastúpenie a znižuje právnu istotu vo veci rozhodnutej. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Záťaž spočíva so zvyšujúcimi sa nákladmi na právne 

poradenstvo, ktoré sa zvyšujú každým dňom, kedy sú 

v danej veci nerozhodol. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame náklady spojené s právnym zastúpením 

nepriame náklady na čas strávený na prípravu, resp. účasť 

na súdnom pojednávaní 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zlé postavenie Slovenska v medzinárodnom porovnaní 

(za posledný rok sa síce zlepšilo, ale len z toho dôvodu, že 

sa zmenila metodika na Slovensku) a súčasná nedôvera 

podnikateľov v právny systém, resp. právny štát na 

Slovensku.  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Pripraviť akčný plán na zvýšenie efektívnosti súdneho 

konania na Slovensku na základe výsledkov štúdie 

CEPEJ 
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Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Akčný plán by mal sledovať merateľné ciele (napr. 

každoročné 10 % zníženie dĺžky konaní na súdoch), ktoré 

by sa každý rok vyhodnocovali. 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MS SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

Akčný plán priamo nebude meniť legislatívu, ale pripraví 

časový harmonogram na zmeny právnych predpisov, ktoré 

budú nevyhnutné na zlepšenie stavu dĺžky súdnych 

konaní.  

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zvýšenie právnej istoty a zníženie nákladov podnikateľov 

na vedenie súdnych konaní. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

ďalšie vplyvy podľa konkrétnych cieľov akčného plánu 

 

Návrh opatrenia č. 5: Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre právnické osoby, resp. 

prepojiť informačné systémy RTVS a Sociálnej poisťovne 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 3 

zamestnancov musia platiť koncesionárske poplatky, síce 

služby verejnoprávnych médií na pracovisku nevyužívajú. 

Súčasne musia zamestnávatelia pravidelne sledovať počet 

zamestnancov a počet zamestnancov, ktoré upravuje 

zákon, aby pravidelne upravovali platby v závislosti 

zmien počtu zamestnancov. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

finančná a administratívna záťaž spojená s platbou 

koncesionárskych poplatkov 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

Finančná záťaž spojená s platbou koncesionárskych 

poplatkov, ktoré sa odvíjajú od počtu zamestnancov. 

Kritériá na rozdelenie skupín platcov koncesionárskych 

poplatkov nezodpovedajú ani členeniu podnikov podľa 
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finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

MSP (1. balíček). Nepriama finančná záťaž je spôsobená 

s platbou a administráciou poplatku, t. j. pravidelné 

sledovanie počtu zamestnancov a od toho odvíjanie sa 

výšky poplatku.  

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie administratívnej a finančnej záťaži pre 

podnikateľov. Väčšina podnikateľov nepoužíva vo svojich 

prevádzkach žiadne televízne alebo rádiové vysielače 

a tak platí za službu, ktorú ani nedostáva.  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre právnické 

osoby, resp. prepojiť informačné systémy RTVS a 

Sociálnej poisťovne. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

V prípade, ak by nebola politická vôľa na zrušenie 

koncesionárskych poplatkov žiadame prehodnotiť ich 

výšku podľa triedenia podnikov na MSP a súčasné 

prepojenie informačných systémov Sociálnej poisťovne 

s RTVS, keďže v súčasnom stave musí zamestnávateľ 

neustále sledovať počet zamestnancov a prekročenie, resp. 

neprekročenie hranice ďalšej úrovne na platbu 

koncesionárskeho poplatku. V prípade fyzických osôb si 

RTVS sama overuje zníženia platby.   

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MK SR 

MPSVR SR (Sociálna poisťovňa) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti 

poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnej a finančnej záťaže. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (len v prípade 

zrušenia povinnosti platby pre podnikateľov, ktorí 

zamestnávajú) 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
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Návrh opatrenia č. 6: Optimalizácia postupu vydávania zdravotného preukazu 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Podľa platnej legislatívy sa na výkon epidemiologicky 

závažnej činnosti vyžaduje zdravotný preukaz, ktorého 

platnosť vystavenie môže byť na neobmedzený čas. Ak 

bude osoba krátkodobo vykonávať epidemiologicky 

závažnú činnosť na zotavovacích podujatiach pre deti 

alebo v iných sezónnych aktivitách, vyznačí lekár do 

potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti jeho platnosť 

najdlhšie na tri mesiace od jeho vydania (táto osoba 

odbornú spôsobilosť nepreukazuje). 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Ak môže byť preukaz vydaný na neurčitý čas a súčasne 

nie sú zaručené povinné kontroly, resp. pravidelná 

preventívna prehliadka, nezabezpečuje tento preukaz 

istotu, že osoby vykonávajúca činnosť, na ktorú sa 

vyžaduje preukaz bude po celé obdobie na ňu spôsobilá. 

Problémom je, že preukaz obsahuje aj náležitosti, ktoré 

neukladá zákon, napr. zamestnávateľa. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

náklady na strane zamestnávateľa na požadovanie tohto 

preukazu 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Optimalizácia postupu vydávania zdravotného 

preukazu. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Bolo to nominované v rámci Absurditu roku 2018 

v Českej republike. 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori MZ SR 
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Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnych povinností. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 7: Zníženie administratívnej záťaže na získanie príspevku na podporu 

zamestnanosti 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

V súvislosti s poskytovaním príspevku z úradu práce na 

projekty na podporu zamestnanosti vyžaduje úrad 

práce od zamestnávateľa každý mesiac výkazy do 

zdravotnej a sociálnej poisťovne. Tieto výkazy ale 

zamestnávateľ už raz poslal elektronicky do týchto 

poisťovní, no úrad práce znova požaduje tieto výkazy 

v papierovej forme. K týmto výkazom musí 

zamestnávateľ ešte priložiť žiadosť o úhradu platby, 

žiadosť o úhradu pre tútora, dochádzku zamestnanca, 

výplatnú pásku, výpis z účtu s platbami poistného, 

mesačnú evidenciu pracovného tútoringu, mesačný 

dotazník, pokladničný doklad o vyplatení mzdy. 

Dohromady musí za každého takéhoto zamestnanca 

poslať 11 dokladov mesačne. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Vysoká nepriama finančná záťaž, ktorá je prezentovaná 

administratívnou záťažou. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

nepriame náklady na zabezpečenie administratívnych 

úkonov na zabezpečenie získania príspevku z úradu práce  
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časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Optimalizácia procesov na získanie príspevku na podporu 

zamestnanosti, ktoré môže podporiť zvýšenie záujem 

o tento príspevok zo strany zamestnávateľov a súčasne 

zníženie administratívnych nákladov na súčasných 

poberateľov podpory.  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zníženie administratívnej záťaže na získanie 

príspevku na podporu zamestnanosti. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Podľa plánu elektronizácie štátnej správy by mal plno 

fungovať princíp jedenkrát a dosť na všetky informácie, 

ktoré má štát k dispozícii. V legislatívnom procese však 

môžeme sledovať len zrušenie potreby dokladovať 4 

výpisy.  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MPSVR SR (Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnej náročnosti tvorby podporených 

pracovných miest.  

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

pozitívne sociálne vplyvy 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (zvýšenie 

záujmu o danú podporu?) 

 

Návrh opatrenia č. 8: Naplnenie princípu jedenkrát a dosť vo vzťahu s výkazmi 

Finančnej správy  
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Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Zamestnávateľ pravidelne posiela finančnej správe 

prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň na 

mesačnej báze. Po ukončení roka musí zamestnávateľ 

zaslať finančnej správe hlásenie, v ktorom sú úplne tie isté 

údaje, ktoré boli uvedené v prehľadoch. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Podnikatelia musia zasielať dokument v sumáre, ktorý už 

raz boli adresátovi zaslaný priebežne. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

nepriame náklady na zabezpečenie tohto úkonu (čas na 

naplnenie povinností) 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zavedenie princípu jedenkrát a dosť, ktorú predpokladá 

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

Slovenskej republiky. Podľa nej orgány verejnej správy 

pri poskytovaní služieb občanom alebo podnikateľským 

subjektom nepožadujú údaje, ktorými už verejná správa 

disponuje. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Naplnenie princípu jedenkrát a dosť vo vzťahu 

s výkazmi Finančnej správy. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Upustenie od potreby vykazovania ročného prehľadu 

o zrazených a odvedených preddavkoch na daň. 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (FR SR) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v. n. p. 

Prínos Zníženie administratívnych povinností podnikateľov 
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Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 9: Zrušenie povinnosti tlačiť a archivovať dokumenty, ktoré už štátne 

orgány od podnikateľov obdržali (napr. výkazy zo Sociálnej poisťovne alebo Finančnej 

správy) 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Pri kontrolách zo strany Sociálnej poisťovne sú od 

zamestnávateľa vyžadované vytlačené mesačné výkazy 

a prílohy, ako aj prehľady, ktoré zamestnávateľ  zasiela 

elektronicky na Sociálnu poisťovňu a v prípade prehľadov 

na Finančnú správu.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Nepriama finančná záťaž na tlač dokumentov a potrebný 

čas na zabezpečenie povinností a priama finančná záťaž 

na zabezpečenie archivácie dokumentov. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Nepriama finančná záťaž na tlač dokumentov a potrebný 

čas na zabezpečenie povinností a priama finančná záťaž 

na zabezpečenie archivácie dokumentov. 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Neexistencia potreby archivácie dokumentov, ktoré už 

boli na štátny orgán zaslané a tak ich môže v prípade 

výkonu kontrolu využiť. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušenie povinnosti tlačiť a archivovať dokumenty, 

ktoré už štátne orgány od podnikateľov obdržali 

(napr. výkazy zo Sociálnej poisťovne alebo Finančnej 

správy). 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Nevidíme odôvodnenie potreby tejto povinnosti, keďže 

potrebné dokumenty na výkon kontroly získavajú štátne 

orgány elektronicky a tak ich majú k dispozícii. 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 
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napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (Finančná správa) 

MPSVR (Sociálna poisťovňa) 

a iné orgány, kde tieto výkazy sú potrebné (napr. 

zdravotné poisťovne) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v. n. p. 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v. n. p. 

a iné 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnych povinností a zníženie 

priamych nákladov na zabezpečenie tejto povinnosti. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 10: Zrušenie zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia do 

Sociálnej poisťovne 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Pri skončení pracovného pomeru musí zamestnávateľ 

zaslať elektronicky do 8 dní evidenčný list dôchodkového 

poistenia. Síce postupne došlo k predĺženiu lehoty na 

zaslanie tohto dokumentu a súčasne je ho povinnosť 

zasielať elektronicky, ale nie je možné sledovať účel tejto 

povinnosti, keďže Sociálna poisťovňa každý mesiac 

dostáva informácie o údajoch, ktoré sa v liste 

dôchodkového poistenia nachádzajú. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Zabezpečenie administratívnej povinnosti, ktorú už má 

štát k dispozícii. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

priame a nepriame finančné náklady 
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časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zavedenie princípu jedenkrát a dosť, ktorú predpokladá 

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

Slovenskej republiky. Podľa nej orgány verejnej správy 

pri poskytovaní služieb občanom alebo podnikateľským 

subjektom nepožadujú údaje, ktorými už verejná správa 

disponuje. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušenie zasielania evidenčných listov dôchodkového 

poistenia do Sociálnej poisťovne. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MPSVR SR (Sociálna poisťovňa) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon o 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnej záťaže podnikateľov- 

zamestnávateľov. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 11: Zrušenie povinnosti odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo 

zdravotnej poisťovni v prípade, že zamestnávateľ nemá zamestnaného zamestnanca 

v danej zdravotnej poisťovni 
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Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

V prípade, že zamestnávateľ stratí status zamestnávateľa, 

t. j. nezamestnáva žiadneho zamestnanca musí vykonať 

odhlášku zo zdravotnej poisťovne, resp. odhlásiť sa z 

príslučnej poisťovne v prípade, ak už v nej nemá 

poisteného žiadneho zamestnanca. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Vytvára to zbytočnú administratívnu záťaž podnikateľom, 

keď poisťovne môžu jednoznačne identifikovať či má 

alebo nemá zamestnávateľ zamestnancov.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Táto povinnosť je spojená s priamymi a nepriamymi 

administratívnymi povinnosťami. Tieto najnákladnejšie 

v prípade nízkeho počtu zamestnancov, ktorí môžu mať 

rôzne zdravotné poisťovne a tak tie odhlášky a opätovné 

prihlášky môžu byť na pravidelnej báze. 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie administratívnych povinností podnikateľov. 

Nevidíme účel danej povinnosti. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušenie povinnosti odhlasovať sa ako zamestnávateľ 

zo zdravotnej poisťovni v prípade, že zamestnávateľ 

nemá zamestnaného zamestnanca v danej zdravotnej 

poisťovni 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MZ SR (zdravotné poisťovne) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnych povinností a nákladov najmä 

pre MSP. 

Popis vybraných vplyvov pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
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Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

Návrh opatrenia č. 12: Dobrovoľné poskytovanie gastrolístkov 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Zamestnávateľ má povinnosť poskytovať gastrolístky 

zamestnancom zamestnaným na trvalý pracovný pomer, 

ktorí odpracujú zákonom stanovený počet hodín. Zákon 

neumožňuje iný ekvivalent na poskytnutie podpory 

stravovania zamestnancov. PMÚ SR navrhol MPSVR SR, 

aby zvážil fungovanie systému stravných lístkov, lebo ho 

považuje za neefektívny a súčasne bolo zistené 

protisúťažné konanie (kartel) firiem, ktoré ponúkajú 

gastrolístky. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Administratívna záťaž spojená s vedením gastrolístkov 

a odčerpávanie finančných zdrojov prostredníctvom 

prémií, ktoré gastrofirmy požadujú. 

Nejednoznačné riešenie je v prípade keď zamestnávateľ 

poskytne gastrolístky a v daný mesiac zamestnanec 

zomrie. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

administratívne náklady spojené s vedením agendy 

gastrolístkov  

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zvýšené administratívne náklady so súčasným riešením 

zabezpečenia stravy pre zamestnancov. Síce 

v pracovnoprávnych vzťahoch existujú aj ďalší 

zamestnanci, napr. dohodári, ktorí môžu pracovať rovnako 

dlho ako zamestnanci v priebehu pracovného dňa, títo 

zamestnanci nedostávajú žiadne príspevky na stravu. 

Žiadne gastrolístky nedostávajú ani ženy na materskej či 

dôchodcovia a svoju stravu si vedia aj tak zabezpečiť. 

Návrh znenia opatrenia Dobrovoľné poskytovanie gastrolístkov. 
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Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Umožniť zamestnávateľom poskytovať buď gastrolístky 

alebo príspevky na stravu, ktoré mu budú poskytované vo 

výplate a budú rovnako ako gastrolístky oslobodené od 

daní a odvodov. 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MPSVR SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnej záťaže a prínos pre zvýšenie 

väčšieho množstva finančných prostriedkov pre 

reštauračné zariadenia. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie 

(zníženie dopytu po gastrolístkov a súčasné zníženie 

administratívnej záťaže) 

pozitívny vplyv na životné prostredie (zamedzenie 

emitovania papierových gastrolístkov) 

 

Návrh opatrenia č. 13: Optimalizácia procesov na úseku EČV 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

V súčasnosti sa s každou zmenou vlastníctva motorového 

vozidla je spojená aj zmena EČV. Síce v súčasnosti 

môžeme sledovať, že je v legislatívnom procese zákon, 

ktorý naplní uznesenie z 1. propodnikateľského balíčka, t. 

j. zjednodušenie vybavenia elektronických podaní na 

úseku evidovania vozidiel, nedochádza ku komplexnému 

zjednodušeniu procesov, ktoré by sa dali vykonať.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

S každou zmenou vlastníctva motorového vozidla mimo 

okres je spojená zmena EČV. Myslíme si, že je možné 

uvažovať aj o upustení od niektorých činností, ktoré 

nemajú jasne stanovený účel a ich efektívnosť vzhľadom 

na príklady zo zahraničia je otázna, napr. obhliadka 
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vozidla vo vybraných životných situáciách. Taktiež sme 

jedna z mála krajín EÚ, v ktorej úkony spojené 

s evidenciou vozidiel vykonávajú príslušníci PZ.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame a nepriame finančné náklady spojené so zmenou 

vlastníka motorového vozidla 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Úspora času a nákladov nielen na strane štátu alebo najmä 

na strane zákazníkov, t. j. fyzických a právnických osôb 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Optimalizácia procesov na úseku EČV. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Naviazanie EČV na motorové vozidlo. S daným krokom 

by sa dalo hovoriť aj o upustení od potreby mať skratku 

okresu na EČV. Upustenie od vybraných situácií, 

v ktorých nie je možné sledovať žiadny účel, napr. napr. 

obhliadka vozidla vo vybraných životných situáciách. 

Presun kompetencie na okresné úrady, keďže vo väčšine 

krajín túto činnosť vykonáva všeobecná miestna štátne 

správa.  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MV SR 

MDV SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Úspora nákladov (finančných aj nefinančných) osôb a aj 

na úrovni štátu. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy 

pozitívne sociálne vplyvy 

pozitívny vplyv na životné prostredie 
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vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

Návrh opatrenia č. 14: Úprava povinnosti auditovať účtovnú závierku na úroveň, ktorú 

vyžaduje legislatíva EÚ  

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Súčasný stav vyžaduje auditovať účtovnú závierku 

v prípade 30 zamestnancov, zatiaľ čo legislatíva EÚ ju 

požaduje od 50 zamestnancov. Taktiež je vyššia 

ukazovateľ v prípade majetku (EÚ-6 miliónov eur) 

a čistého obratu (EÚ- 12 miliónov eur).  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Zvýšená finančná záťaž pre podnikateľov, ktorým vzniká 

povinnosť auditovať účtovnú závierku, hoci podľa 

legislatívy EÚ by danú povinnosť nemali. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Priame a nepriame finančná náklady (čas strávený na 

prípravu podkladov na audit a priame náklady na 

zabezpečenie nezávislého auditóra) 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

V zmysle uznesenia vlády č. 190/2018 by malo dôjsť 

o odstraňovaniu goldplatingu 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Úprava povinnosti auditovať účtovnú závierku na 

úroveň, ktorú vyžaduje legislatíva EÚ 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR 
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Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie priamych a nepriamych finančných nákladov. 

Zrovnoprávnenie podnikateľov s ostatnými podnikateľmi 

v EÚ. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 15: Obmedziť povinnosti v oblasti pracovnej zdravotnej služby len na 

požiadavky smernice a súčasne na základe princípu účelnosti upraviť povinné časti 

prehliadok 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Síce sa upravili povinnosti zamestnávateľov v oblasti 

pracovnej zdravotnej služby, ale nedošlo k naplneniu 

úplných cieľov, ktoré si predkladateľ na začiatku 

legislatívneho procesu dal, t. j. nedošlo k úplnej 

predpokladanej úspore finančných prostriedkov 

podnikateľských subjektov.  

Súčasne sledujeme, že zamestnávatelia musia hradiť 

zamestnancom aj vyšetrenia, ktoré s danou expozíciou 

nesúvisia, resp. v prípade povinného zdravotného 

poistenia je vyžadovaná inak. Napr. každý, kto pracuje 

s počítačom, musí byť vyšetrený na EKG. Paradoxne, pri 

preventívnych prehliadkach sa to vyžaduje až po 40 

rokoch života. V prípade psychickej pracovnej záťaže je 

povinnosť absolvovať aj laboratórne vyšetrenia, ktoré 

nemajú súvis so psychickým zaťažením. Zamestnanci, 

ktorí sú vodičmi motorového vozidla (napr. taxi), by mali 

absolvovať psychologické vyšetrenie. Ostatným vodičom 

stačí ísť na preventívnu prehliadku pred získaním 

vodičského preukazu. Pri prácach v hluku sa požaduje aj 

laboratórne vyšetrenia, ktoré nemajú súvislosť s vplyvom 

hluku na organizmus.  
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Ďalšou oblasťou sú rekondičné pobyty pre zamestnancov, 

ktorí pracujú v hluku. Poškodenie sluchu je nezvratné 

a trvalé a nepomôže mu nijak pobyt v kúpeľoch. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Finančná záťaž podnikateľov, ktorí musia hradiť dané 

vyšetrenia a súčasne finančne kompenzovať čas strávený 

danými vyšetreniami. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame finančné náklady 

nepriame finančné náklady 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie zbytočných vyšetrení, ktoré s danou expozíciou 

nemajú nič spoločné, resp. sa snažia nahradiť povinné 

zdravotné poistenie. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Obmedziť povinnosti v oblasti pracovnej zdravotnej 

služby len na požiadavky smernice a súčasne na 

základe princípu účelnosti upraviť povinné časti 

prehliadok 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MZ SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

vestník MZ SR: čiastka 29-38 zo dňa 2.11.2016 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Úspora nákladov podnikateľov pri plnení povinností 

v oblasti pracovnej zdravotnej služby. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
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vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

Návrh opatrenia č. 16: Odstránenie pásiem a regionalizácia minimálnej mzdy 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Zamestnávatelia musia prihliadať na základe prílohy 

zákonníka práce na pásme minimálnej mzdy, ktoré 

zodpovedajú náročnosti práce a súčasne ju musia 

dodržiavať aj v regiónoch a profesiách, v ktorých nevedia 

takú pridanú hodnotu vytvoriť, aby pokryli náklady na 

zamestnávanie. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Pásma minimálnej mzdy znižujú flexibilitu pracovného 

trhu nielen pre nízkopríjmových, ale aj na vyšších 

pozíciách.  

Jednotná minimálna mzda nezodpovedá realite veľkých 

regionálnych rozdielov. Momentálne má okres Kežmarok 

vyššiu minimálnu mzdu, ako je v Prahe, či v Budapešti. 

Minimálna mzda môže ostať jednotná, zmeniť sa môže 

odvodové zaťaženie zaostávajúcich regiónov 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame finančné náklady 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zvýšenie flexibility trhu práce a zvýšenie zamestnanosti 

v najmenej rozvinutých regiónoch. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Odstránenie pásiem a regionalizácia minimálnej mzdy 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 
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Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MPSVR SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zvýšenie zamestnanosti v najmenej rozvinutých 

regiónoch a zníženie nákladov podnikateľov v profesiách 

a regiónoch, ktoré nevedia vytvoriť pridanú hodnotu na 

zabezpečenie umelo tvorenej minimálnej mzdy.  

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 17: Zavedenie online asistenta pre vypĺňanie daňového priznania 

fyzických osôb (vrátane živnostníkov) 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 V súčasnosti online formuláre Finančného riaditeľstva 

poskytujú iba kontrolu správnosti vložených údajov a nie 

kontrolu aj s informáciami, ktoré má už štátna správa 

k dispozícii (napr. preddavky). Elektronický formulár 

daňového priznania s automatickými výpočtami je 

vylepšením oproti obyčajnej papierovej verzii, pre mnoho 

fyzických osôb či živnostníkov je však stále zložitý 

a v dnešnej dobe aj značne zastaraný. Jednoduchá webová 

aplikácia, ktorá by daňovníka previedla krok za krokom 

vo vypĺňaní daňového priznania by uľahčila život 

mnohým a jej vytvorenie by vyžadovalo zanedbateľné 

náklady. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Čas strávený vypĺňaním daňového priznania. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

administratívne náklady 
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a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie administratívnej náročnosti daného úkonu. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zavedenie online asistenta pre vypĺňanie daňového 

priznania fyzických osôb (vrátane živnostníkov). 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (Finančné riaditeľstvo) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie časovej náročnosti, ktorá je spojená s daňovými 

povinnosťami. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 18: Skrátiť lehotu JKM z 3 na okamžité rozhodnutie 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Síce ohlásením živnosti môže podnikateľ okamžite 

podnikať, ale rozhodnutie/osvedčenie o živnostenskom 

oprávnení dostane až do troch dní. Súčasné nastavenie 

elektronických systémov umožňuje, aby si pracovníčka 



 
 

27 

JKM overila hneď všetky informácie a na mieste vydala 

rozhodnutie, resp. osvedčenie.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Väčšina ďalšej rozhodovacej činnosti správnych orgánov, 

ktorá je spojená so začatím podnikania vyžaduje 

osvedčenie o živnostenskom oprávnení, t. j. väčšine 

podnikateľov nepomôže, že môžu ohlásením živnosti 

hneď podnikať. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

V súčasnom stave, keď si pracovníčka JKM vie overiť 

všetky potrebné dokumenty elektronicky a súčasne do pár 

minút preskúmať predložené dokumenty, nebráni nič 

tomu, aby vydala rozhodnutie hneď. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Skrátiť lehotu JKM z 3 na okamžité rozhodnutie  

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MV SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie časovej náročnosti začatia podnikania. 

Popis vybraných vplyvov pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
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Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

Návrh opatrenia č. 19: Lehota na predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane 

zvýšená na 30 dní 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Súčasná lehota na predloženie dokumentácie vyžiadanej 

správcom dane je 15 dní. V prípade viacerých požiadaviek 

správcu dane je veľmi náročné naplniť danú lehotu. 

Podnikatelia sa dostávajú do nerovného postavenia so 

správnymi orgánmi, ktoré majú zväčša 30 dní na 

rozhodnutie. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Časová tieseň podnikateľských subjektov. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie časovej tiesni podnikateľských subjektov. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Lehota na predloženie dokumentácie vyžiadanej 

správcom dane zvýšená na 30 dní. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori MF SR (Finančné riaditeľstvo) 
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Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

§ 46, ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 

poriadok) v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie časovej tiesni podnikateľských subjektov. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 20: Prehodnotenie remeselných a viazaných živností 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 V súčasnosti sú desiatky činností zaradených do 

remeselných alebo viazaných a vyžadujú odbornú 

spôsobilosť na výkon danej činnosti.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

V mnohých prípadoch sa jedná len o formálne 

požiadavky, ktoré nijakým spôsobom nevypovedajú 

o kvalite prevedenej práce. Minimálne tie, ktoré 

neohrozujú zdravie či bezpečnosť zákazníka a jeho 

majetku, ale len jeho spokojnosť, je možné zmeniť vyradiť 

a ponechať posúdenie kvality ich prevedenia na 

zákazníkovi. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zvýšenie flexibility podnikateľského prostredia.  
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Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Prehodnotenie remeselných a viazaných živností 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MV SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zvýšenie flexibility podnikateľského prostredia.  

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 21: Zjednotiť termín platby všetkých daní a odvodov s výnimkou DPH 

na 15. v mesiaci 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 V súčasnosti sú rôzne dane platené podľa daňového 

kalendára v rôznych dňoch počas mesiaca. Podnikateľom 

to spôsobuje chaos v platbách a musia najmä v začiatkoch 

podnikania obozretne sledovať zostatky na účtoch, aby 

vedeli priebežne plniť daňové povinnosti. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Podnikatelia musia pravidelne sledovať daňový kalendár 

na zabezpečenie plnenia daňových povinností. 
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Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Spojenie dátumov (najmä odvodov a dane z príjmu) 

pomôže budovať v daňovom systéme poriadok a 

systematickosť. DPH z osobitných dôvodov ponechať na 

25. v mesiaci. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zjednotiť termín platby všetkých daní a odvodov s 

výnimkou DPH na 15. v mesiaci 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (Finančné riaditeľstvo) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zjednotenie dátumov na plnenie daňových povinností sa 

prejaví na úspore času potrebného na študovanie plnenia 

daňových povinností. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
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Návrh opatrenia č. 22: Zrušiť strop hotovostných platieb 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Na hotovostné platby fyzických a právnických osôb sú 

stanovené zvlášť limity. Podnikatelia tak musia väčšinu 

svojich transakcií realizovať prostredníctvom 

bezhotovostných platobných prostriedkov. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Grécko, Cyprus, či Bulharsko v posledných dvoch rokoch 

demonštrovali, že hotovosť má ešte stále pevné miesto 

v monetárnom systéme. Napriek tomu, že sa obmedzenia 

hotovostných platieb po Európe šíria, krajiny ako 

Nemecko, Rakúsko, či Slovinsko nemajú žiadne limity na 

hotovostné platby. Legálnym platidlom na Slovensku je 

euro a nie je dôvod, aby si fyzické či právnické osoby 

nemohli vypriadavať platby aj v hotovosti, ak majú také 

preferencie. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

 

Legislatíva  
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Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

 

Návrh opatrenia č. 23: Zrušiť hrubú mzdu a zaviesť Celkovú mzdu 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

V súčasnosti existujú odvody zamestnanca a odvody 

zamestnávateľa, o oboch však účtuje a zároveň ich platí 

zamestnávateľ. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Rozdelenie odvodov na odvody zamestnanca a odvody 

zamestnávateľa nemá žiadne ekonomické opodstatnenie. 

Predstavuje položku naviac v účtovníctve. Zároveň 

znižuje transparentnosť mzdových nákladov. Pojem 

„hrubá mzda“, používaný napr. v inzerátoch, nevypovedá 

ani o čistej mzde, ani o mzdových nákladoch.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Administratívne náklady podnikateľa 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Odvody zamestnávateľa sú odmenou za prácu, preto nie je 

žiadny dôvod ich zamestnancovi v plnej miere 

nepriznávať. Zavedenie celkovej mzdy bude spojené 

s prepočítaním sadzieb odvodov tak, aby nedochádzalo 

k presunom prebytkov medzi fondmi Sociálnej poisťovne. 

Návrh znenia opatrenia 
Zlúčiť „odvody zamestnanca“ a „odvody 

zamestnávateľa“ pod jeden termín „odvody“ 
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Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie 

transparentnosti. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

 

Návrh opatrenia č. 24: Umožniť 100% odpis podnikateľom 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Majetok je podľa kritérií stanovených v zákone rozložený 

do jednotlivých odpisových skupín, ktoré musia 

podnikateľské subjekty dodržiavať.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Voľnosť v časovom rozložení odpisov umožní investorom 

efektívnejšie plánovať projekty, pričom sa nezmení výnos 

verejnej správy. Opatrenie bude mať stimulačný efekt na 

investície. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 
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finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zvýšenie flexibility investícií.  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Umožniť 100% odpis podnikateľom. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MV SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zvýšenie flexibility investícií. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 25: Zrušenie odvodov z nefinančných benefitov zamestnancov 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

Zamestnávateľ aj zamestnanec platia odvody 

z nefinančných benefitov, ktoré poskytne zamestnávateľ 

zamestnancovi.  
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aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Administratívna a finančná záťaž podnikateľských 

subjektov. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame finančné náklady 

administratívne náklady 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Je nelogické, aby sa zdravotné poistenie či sociálne 

odvody platili zo služobného auta, alebo lístkov do 

divadla. Okrem predražovania týchto benefitov a 

zbytočnej byrokracie to zhoršuje pozíciu dôchodkového 

systému do budúcna. Budúcim dôchodcom bude totiž 

treba následne vyplácať dôchodok  aj z toho, že dostali 

permanentku do fitness centra, či darčekový kôš so 

šampónmi. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušenie odvodov z nefinančných benefitov 

zamestnancov 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR  

MPSVR SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

 

Prínos 
Zníženie administratívnej záťaže podnikateľských 

subjektov. Zvýšenie sumy, ktorú skutočne dostanú 
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Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

zamestnanci na benefitoch, ktoré poskytujú 

zamestnávatelia. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy 

 

Návrh opatrenia č. 26: Znížiť strop vymeriavacích základov na výpočet odvodov na 3 

násobok priemernej mzdy 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Vláda pred 3 rokmi a opäť od januára 2017  zvýšila 

odvodové zaťaženie rozšírením vymeriavacích základov, 

a tým zásadne zvýšila odvodové zaťaženie vyššie 

zarábajúcich skupín zamestnancov. Okrem sociálnych 

odvodov, ktoré sa zjednotili na výške 5 násobku 

priemernej mzdy (PM), boli zvýšené aj stropy 

zdravotných odvodov – najskôr z 3 násobku na 5 násobok 

a od roku 2017 zrušené úplne.  Nemožno pritom tvrdiť, že 

by vzrástla spotreba zdravotnej starostlivosti, a napríklad 

dávky z nemocenského poistenia sú limitované stropom 

1,5 násobku PM. Starobný dôchodok sa dá získať 

maximálne z 2,3 násobku PM, a preto viac ako polovica 

odvodového zaťaženia má formu dane, z ktorej poistenec 

nezíska žiadne nároky na dávky. Pokiaľ je financovanie 

sociálneho zabezpečenia organizované formou poistenia, 

resp. je zásluhové, faktor daňového financovania tam 

nepatrí, takéto financovanie je netransparentné, pred 

poistencom zakrýva skutočnú podstatu jeho platieb. 

Navrhujeme preto znížiť strop platieb na 3 násobok PM. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Priama finančná záťaž podnikateľských subjektov. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

finančné náklady 
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Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zvýšenie flexibility podnikania a viď. súčasný stav.  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Znížiť strop vymeriavacích základov na výpočet 

odvodov na 3 násobok priemernej mzdy. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR 

MPSVR SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zvýšenie flexibility podnikania a viď. súčasný stav. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy 

 

Návrh opatrenia č. 27: Opätovné zavedenie odvodovo odpočítateľnej položky na 

zdravotné odvody a súčasné zavedenie odpočítateľnej položky aj na sociálnej odvody 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 K 1. januáru 2018 bez širšej diskusie a vyhodnotenia 

došlo k zrušeniu OOP, ktorá bola podľa nášho názoru 

dobrým nástrojom na zvyšovanie životnej úrovne 

najmenej zarábajúcim zamestnancom. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Zrušením OOP došlo k zvýšeniu finančnej záťaže 

podnikania v najmenej rozvinutých regiónoch. 
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Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame finančné náklady 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zvýšenie životnej úrovne najmenej zarábajúcim 

zamestnancom. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Opätovné zavedenie odvodovo odpočítateľnej položky 

na zdravotné odvody a súčasné zavedenie 

odpočítateľnej položky aj na sociálnej odvody. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR 

MPSVR SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v. n. p. 

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zvýšenie životnej úrovne najmenej zarábajúcim 

zamestnancom. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy 

 

Návrh opatrenia č. 28: Kroky na elimináciu Elektrickej dane 
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Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Spotrebiteľ elektriny v súčasnosti vo svojich účtoch platí 

aj náklady environmentálnej, či sociálnej politiky vo 

forme dotácií na OZE, KVET a výrobu elektriny 

z domáceho uhlia. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Vyššie ceny elektriny 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

V prvej polovici roka bola priemerná záťaž 31€/MWh 

spotrebovanej elektrickej energie. 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Prenášanie nákladov environmentálnej a sociálnej politiky 

do cien elektriny znižuje konkurencieschopnosť 

slovenských podnikateľov a znižuje transparentnosť 

financovania daných politík. Samostatnou položkou je 

vytvorenie historického dlhu voči distribučným 

spoločnostiam. V súčasnosti rozpracovaný návrh 

(odpustenie poplatkov najväčším priemyselným 

spotrebiteľom) považujeme za selektívne a preto 

nedostatočné.  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Financovanie doplatkov na OZE/KVET a nákladov 

na výrobu elektriny z domáceho uhlia zo štátneho 

rozpočtu. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MH SR, MF SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

Zákon č. 309/2009 Z. z., 251/2012 Z. z. 
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legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Nižšie ceny koncové elektriny 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

Negatívny vplyv na rozpočet 

 

Návrh opatrenia č. 29: Zníženie daňovej sadzby z dane z príjmov na 16% 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Súčasná daňová sadzba dane z príjmov PO je na úrovni 

21 %. Aj programové vyhlásenie vlády predpokladá 

ďalšie prehodnocovanie jej výšky. Tento rok však 

nevidíme v legislatívnom procese žiadne snahy o jej 

ďalšie znižovanie. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Priame finančná záťaž podnikateľov a nízka daňová 

konkurencieschopnosť spoločností vzhľadom na daňové 

sadzby okolitých krajín.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame finančné náklady 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska. Zlepšenie 

pozície v medzinárodných rebríčkov. Zníženie sadzby 

o 1-2 percentuálne body by síce pomohlo 

podnikateľskému prostrediu, ale výrazné dopady môžeme 

očakávať len od razantnejšieho zníženia sadzby, ktoré by 

posunulo Slovensko medzi najprogresívnejšie štáty v EÚ. 

Vzorom môže byť Írsko, ktoré ani cez najťažšie krízové 

roky nezvýšilo svoju 15% sadzbu. Dnes je Írsko 

najstabilnejším štátom spomedzi skupiny tzv. PIIGS. 
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Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zníženie daňovej sadzby z dane z príjmov na 16%. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy 

 

Návrh opatrenia č. 30: Zavedenie nulovej sadzby na reinvestovaný zisk 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Daňová povinnosť na DPPO vzniká momentom 

účtovného vzniku zisku za zdaňovacie obdobie.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Nastavenie dane z príjmu právnických osôb ovplyvňuje 

podnikateľské prostredie v ekonomike troma základnými 

spôsobmi:  

1. Priamymi finančnými nákladmi. Okrem daňovej sadzby 

je to aj určenie daňového základu, na ktorý sa daná sadzba 

aplikuje a ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvniť 

množstvo zaplatených firemných zdrojov v čase. 
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2. Nepriamymi nákladmi. Plnenie povinností voči 

správcovi dane si vyžaduje vedenie účtovnej 

dokumentácie, archiváciu, či čas potrebný na podávanie 

daňových priznaní a platbu dane. Nemalé náklady si 

vyžaduje aj pravidelné sledovanie zmien v relevantných 

zákonoch a pravidlách.  

3. Zmenou správania. Pravidlá daňového systému 

ovplyvňujú to, kedy a aké investície podnikateľ vykoná, 

akú má jeho činnosť štruktúru nákladov a výnosov. 

Napríklad obmedzujúce pravidlá o prenositeľnosti straty 

môžu podnikateľov domotivovať od dlhodobých 

rozsiahlych investícií, ktoré by mohli viesť k viacročným 

a teda daňovo neuplatniteľným účtovným stratám. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Výhoda nízkych miezd je už vyčerpaná a krajina sa musí 

investorom ukázať konkurencieschopná aj v iných 

oblastiach. Súčasťou ponuky by mal byť aj atraktívnejší 

daňový systém. Ten v súčasnosti suplujú investičné 

stimuly, ktoré ale vytvárajú medzi investormi kategórie 

víťazov a porazených. Medzi porazených patria malí a 

strední podnikatelia, ktorých administratívne kapacity 

daňový systém zaťažuje a zároveň so svojimi projektmi 

nedosiahnu na investičnú podporu. Redizajn daňového 

systému by pomohol zvýšiť investície nielen naprieč 

regiónmi Slovenska, ale aj naprieč sektormi aj 

veľkostnými kategóriami firiem. Tento redizajn nemusí 

nevyhnutne znamenať nižšie sadzby dane a nižšie výnosy 

pre štátny rozpočet. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

DPPO  sa uvaľuje až v momente vyplatenia zisku a len na 

sumu vyplateného zisku. Nevyplatený zisk, či už 

zadržiavaný na účtoch firmy, alebo premenený na 

investície, sa nezdaňuje. Zdaňujú sa aj výnosy (nad rámec 

kapitálových vkladov) z likvidácie firmy. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 Daňový systém podobný k systému uplatňovanému 

v Estónsku a najnovšie aj v Lotyšsku.  

Termín splnenia opatrenia  
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Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Nový daňový systém by priniesol viacero zásadných 

pozitív: 

• Zjednodušenie administratívy vďaka praktickému 

zániku paralelného daňového účtovníctva 

• Nediskriminačnú stimuláciu investícií bez ohľadu na 

lokalitu, veľkosť, či rezidenciu investora 

• Minimálne dlhodobé fiškálne dopady, s potenciálom 

rastu, vplyvom väčšieho záujmu o investovanie 

• Stabilnejšie príjmy z DPPO, lepšie plánovanie rozpočtu 

• Menšia závislosť súkromného sektora na dlhovom 

financovaní 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

Hotovostné výpadky v štátnom rozpočte 

 

Návrh opatrenia č. 31: Zaviesť dobrovoľné daňovo-odvodové licencie pre živnostníkov 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Podnikateľ musí mesačne odvádzať odvody a súčasne 

v závislosti od výšky daňovej povinnosti aj v pravidelných 

intervaloch preddavky na daň.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Zvýšená administratívna záťaž na plnenie daňovo- 

odvodových povinností. 
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Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

administratívne náklady 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

(Dobrovoľné) licencie by výrazne znížili administratívnu 

náročnosť živnostenského podnikania. Jednorazovou 

kúpou licencie by boli vysporiadané daňovo-odvodové 

a účtovné (s výnimkou vedenia jednoduchej evidencie 

príjmov) povinnosti SZČO na celý rok.  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zaviesť dobrovoľné daňovo-odvodové licencie pre 

živnostníkov 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 Licencia by pokryla minimálne odvody (v roku 2017 je to 

2 497,92 € ročne) a primeranú daň z príjmu podľa stupňa 

licencie (rôzne varianty). Stupne by boli tri s príjmovými 

stropmi, pričom posledný príjmový strop by bol na hranici 

povinnej registrácie pre DPH (aktuálne 49 790 €) – 

konkrétne parametre vecou ďalšej diskusie. 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MV SR 

MPSVR SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v. n. p. 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v. n. p. 

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnej náročnosti podnikania najmä 

mikro podnikateľom. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
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služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

Návrh opatrenia č. 32: Zrušiť daň z motorových vozidiel 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Daň z motorových vozidiel predstavuje okrem finančnej 

záťaže aj administratívnu záťaž, keďže vyžaduje 

samostatné daňové priznanie.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Podnikatelia musia paralelne sledovať agendu pre daň 

z motorových vozidiel.  

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Daňový systém by mal smerovať k čo najjednoduchšej 

štruktúre daní, aby sa popri priamej finančnej záťaži 

podarilo aspoň znížiť nepriamu administratívnu záťaž. 

Výnos dane z motorových vozidiel už nesmeruje 

samospráve a tým táto daň stratila svoju logiku, stala sa 

len bežným príjmom štátneho rozpočtu. Výpadok príjmov 

v štátnom rozpočte by nebol vo svetle rastúcich ostatných 

daňových príjmov závažný.  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušenie dane z motorových vozidiel 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR 
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Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 361/2004 Z. z. o dani z motorových vozidiel v. n. 

p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Nižšie priame a nepriame náklady 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

Negatívny vplyv na štátny rozpočet.  

 

Návrh opatrenia č. 33: 200 € oslobodenie dohôd od všetkých odvodov 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Študenti a dôchodcovia zamestnaní na dohodu sú 

oslobodení od odvodov do výšky 200 €. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Odvodová záťaž výrazným spôsobom priamo aj nepriamo 

zdražuje nízko kvalifikovanú a znevýhodnenú pracovnú 

silu. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Priame finančné a nepriame administratívne 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Dlhodobo nezamestnaní sú najväčším problémom 

slovenského pracovného trhu. Kľúčovým krokom je 

získanie pracovných návykov a zapojenie do pracovného 

procesu. To však v mnohých prípadoch nie je reálne 

skokov (nastúpením na riadny pracovný pomer po rokoch, 

až desaťročiach nezamestnanosti, či pri nulových 

skúsenostiach). V súčasnosti sa tento problém rieši 

drahými a málo účinnými opatreniami (ala sociálne 

podniky). Zrušenie odvodov by výrazným spôsobom 

zvýšilo motiváciu podnikateľov „vyskúšať“ aj dlhodobo 
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nezamestnaných pomocou dohodového úväzku. 

Vzhľadom k počtu takýchto pracovníkov dnes a výške 

odvodov by boli dopady na príjmy verejnej správe 

zanedbateľné a rýchlejším znižovaním dlhodobej 

nezamestnanosti by časom prevážili pozitívne efekty. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Oslobodenie všetkých dohôd do výšky 200 eur od 

odvodov.  

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MPSVR SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v. n. p. 

 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

pozitívne sociálne vplyvy  

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy 

 

Návrh opatrenia č. 34: Zrušiť osobitný odvod regulovaných subjektov 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

 Ak sa subjekt považuje za regulovanú osobu (§ 3 ods. 1) 

vzniká mu povinnosť platiť odvod vtedy, ak jeho výsledok 

hospodárenia za účtovné obdobie dosiahne aspoň sumu 3 

milióny eur. 



 
 

49 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Finančná a administratívna záťaž 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Osobitný odvod regulovaných subjektov je príkladom 

nesystémovej dane, ktorá selektívne dopadá na 

vymedzený okruh subjektov a zneprehladňuje daňový 

systém. Vzhľadom k rastúcim príjmom verejnej správy 

jeho zrušenie nebude znamenať výraznú zmenu pre 

rozpočet.  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušenie osobitného odvodu regulovaných subjektov 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Nižšie finančné a administratívne náklady, sprehľadnenie 

daňového systému, zvýšenie dlhodobej prediktability 

daňového systému.  

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

Negatívny vplyv na rozpočet 
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spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

Návrh opatrenia č. 35: Zrušiť osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Banka je povinná uhrádzať odvod v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným v zákone 384/2011 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Finančná a administratívna záťaž 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií je 

príkladom nesystémovej dane, ktorá selektívne dopadá na 

vymedzený okruh subjektov a zneprehladňuje daňový 

systém. Vzhľadom k rastúcim príjmom verejnej správy 

jeho zrušenie nebude znamenať výraznú zmenu pre 

rozpočet. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušiť osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 
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Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Nižšie finančné a administratívne náklady, sprehľadnenie 

daňového systému, zvýšenie dlhodobej prediktability 

daňového systému. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

Negatívny vplyv na rozpočet 

 

Návrh opatrenia č. 36: Zrušiť poplatok z pamäťových elektronických médií 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Povinná osoba musí zaplatiť za pamäťové médium 

náhradu odmeny.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Povinnosť zvyšuje cenu pamäťových médií 

a technologických zariadení s pamäťou bez akejkoľvek 

protihodnoty pre kupujúceho.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

0,35%-6% z dovoznej, alebo predajnej ceny zariadenia 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Chýba akékoľvek spojenie medzi použitím zariadenia 

a príjemcami odmeny. Poplatok predražuje napríklad 

kamery, fotoaparáty, harddisky a iné zariadenia využité na 

podnikateľské účely. Samotný argument prezumpciou 

viny je absurdný, pri mnohých zariadeniach je ich využitie 

na porušenie autorských práv naviac vylúčené. 

Nakladanie s vybranými poplatkami je naviac úplne 

netransparentné.  
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Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušiť poplatok z pamäťových médií  

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

  

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR 

MK SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

185/2015 Z. z. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy 

 

Návrh opatrenia č. 37: Zjednotenie podávania dodatočných a opravných výkazov 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Zjednotenie podávania dodatočných a opravných výkazov 

- dodatočne zistené opravy v DPH, účtovníctve, dani z 

príjmov zamestnancov a dani z príjmov právnických osôb 

sa vykazujú rozdielnym spôsobom, čo komplikuje 

náročnosť agendy podnikateľa. 

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Nepriame finančné náklady, ktoré musia podnikatelia 

vynaložiť na úpravu dodatočných a opravných výkazov. 
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Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

nepriame finančné náklady 

Dôvody na zmenu (argumenty)  

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Myslíme si, že je možnosť zjednodušenia dodatočných 

a opravných výkazov. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zjednotenie podávania dodatočných a opravných 

výkazov. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (Finančné riaditeľstvo) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v. n. p. 

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v. n. p. 
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Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnej záťaže pri oprave jednotlivých 

daňových priznaní. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

 

Návrh opatrenia č. 38: Zjednotenie podávania dodatočných a opravných výkazov 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Dodatočne zistené opravy v DPH, účtovníctve, dani z 

príjmov zamestnancov a dani z príjmov právnických osôb 

sa vykazujú rozdielnym spôsobom, čo komplikuje 

náročnosť agendy podnikateľa.  

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Rozlišovanie a náročnosť dodatočnej a opravnej agendy. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

nepriame finančné náklady 
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Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zjednodušenie podnikateľského prostredia v oblasti 

plnenia daňových povinností. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zjednotenie podávania dodatočných a opravných 

výkazov. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (Finančné riaditeľstvo) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v. n. p. 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnej záťaže pri podávaní 

dodatočných a opravných priznaní k vybraným daňovým 

povinnostiam.  

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
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služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

 

Návrh opatrenia č. 39: Zrušenie potreby dopĺňať na každý z účtovných dokladov čísla 

účtov, na ktoré bol účtovný prípad zaúčtovaný  

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Podľa § 10, ods. 1, písm. g) zákona o účtovníctve má 

účtovník povinnosť označiť účty, na ktorých sa účtovný 

prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v 

sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z 

programového vybavenia. 

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Prácne a neefektívne dopĺňanie čísla účtov na doklady. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

nepriame finančné náklady  

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

V online svete je táto povinnosť príliš náročná. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušenie potreby dopĺňať na každý z účtovných 

dokladov čísla účtov, na ktoré bol účtovný prípad 

zaúčtovaný. 

Vysvetlenie k úlohe  
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Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (Finančné riaditeľstvo) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnych povinností pri vedení 

účtovníctva. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 40: Zrušiť potrebu podpisových záznamov zodpovedných osôb na 

účtovných dokladov  

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

Podľa § 10, ods. 1, písm. f) zákona o účtovníctve je 

potrebný podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) 

zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a 
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aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho 

zaúčtovanie. 

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Potreba podpisových záznamov na všetky účtovné 

záznamy v súčasnej online dobe. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

nepriame finančné náklady 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zbytočné nepriame finančné náklady (čas) zodpovedných 

osôb, ktorí musia podpísať všetky účtovné prípady. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušiť potrebu podpisových záznamov zodpovedných 

osôb na účtovných dokladov. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (Finančné riaditeľstvo) 
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Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnych povinností pri vedení 

účtovníctva. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

 

Návrh opatrenia č. 41: Deregulácia informačných povinností, ktoré sú uvádzané vo 

výkaze ,,Poznámky k účtovnej závierke" a zrušenie povinnosti ich podávať pre mikro 

účtovné jednotky prípadne ponechať ako fakultatívnu možnosť  

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Každá účtovná jednotka podľa zaradenia do veľkostnej 

skupiny musí podľa opatrenia vydaného na danú veľkosť 

účtovnej jednotky vypracovávať poznámky.  

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Účtovné jednotky musia v poznámkach uvádzať často 

duplicitné informácie, ktoré už iný správny orgán má či 

také, ktoré sú už súčasťou účtovnej závierky. Informácie 

sú často čisto formálneho charakteru a nie sú využívané 

ani inštitúciami, keďže sa nedajú spracovávať 

v štandardizovanej podobe. Informácie v nich sú bez 

príslušného kontextu často nepoužiteľné. Obmedziť 

účtovné závierky len na požiadavky, ktoré požaduje 

smernica Rady o ročnej účtovnej závierke. 
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Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

finančné náklady na vypracovanie poznámok 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie administratívnej záťaže pri vedení účtovníctva. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Deregulácia informačných povinností, ktoré sú 

uvádzané vo výkaze ,,Poznámky k účtovnej závierke" 

a zrušenie povinnosti ich podávať pre mikro účtovné 

jednotky prípadne ponechať ako fakultatívnu 

možnosť. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (Finančné riaditeľstvo) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v. n. p. 
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Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnych povinností pri vedení 

účtovníctva a úspora nepriamych finančných nákladov. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

pozitívny vplyv na životné prostredie 

 

 

Návrh opatrenia č. 42: Obmedzenie povinnosti účtovať o tzv. zákazkovej výrobe a tzv. 

nedokončenej výrobe pre vybrané účtovné jednotky  

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Povinnosť účtovať o tzv. zákazkovej výrobe a tzv. 

nedokončenej výrobe platí pre všetky účtovné jednotky.  

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Pre mikro účtovné jedntoky predstavuje účtovanie 

o daných typov výroby zvýšené administratívne náklady. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

nepriame finančné náklady 
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Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie administratívnych povinností mikro účtovných 

jednotiek. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Obmedzenie povinnosti účtovať o tzv. zákazkovej 

výrobe a tzv. nedokončenej výrobe pre vybrané 

účtovné jednotky. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

Obmedzenie účtovných povinností pre malé a veľké 

účtovné jednotky (majetok od 350 000 EUR, čistý obrat 

od 700 000 EUR, zamestnanci od 10), resp. len pre 

povinne auditované firmy prípadne ponechať túto 

možnosť ako dobrovoľnú. 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MF SR (Finančné riaditeľstvo) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnych povinností mikro účtovných 

jednotiek. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 
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spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

Návrh opatrenia č. 43: Pripraviť tender na Príručku správnej hygienickej praxe a 

víťazný materiál zverejniť na webovom sídle UVZ 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Každé zariadenie spoločného stravovania potrebuje pre 

svoju prevádzku Prevádzkový poriadok a Príručku 

správnej hygienickej praxe. Prevádzkový poriadok je 

možné vypracovať na základe podkladov z Regionálnych 

úradov verejného zdravotníctva. Príručka ale nie je na 

UVZ voľne prístupná. UVZ nemá vlastnú príručku, ale 

oficiálne ponúka externú. Existuje len jedna firma, ktorá 

je certifikovaná UVZ a tak sa stavia do monopolného 

postavenia.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Podnikatelia sa musia spoliehať na vypracovanie 

príručky len od jedinej spoločnosti, ktorá má na trhu 

monopolné postavenie. Mnohí o jej existencii ani nevedia 

a vystavujú sa riziku vysokých pokút, či zastavenia 

činnosti pre porušenie pravidiel.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame finančné náklady, nižšia právna istota 

(subjektívnosť kontrol) 

Dôvody na zmenu (argumenty)  

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Podnikateľom by mali byť dostupné jasne definované 

hygienické normy v prístupnej laickej forme, o ktoré by 

sa podnikateľ mohol záväzne oprieť.  V súčasnosti 

prebieha zariaďovanie a prevádzka najmä mikro a 

rodinných zariadení narábajúcich s potravinami metódou 

pokus-omyl. Odstránenie monopolného postavenia 

jedinej spoločnosti na trhu a úspora priamych finančných 

nákladov v zariadeniach spoločného stravovania. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Pripraviť tender na Príručku správnej hygienickej 

praxe a víťazný materiál zverejniť voľne dostupný na 

webovom sídle UVZ. 
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Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MZ SR (Úrad verejného zdravotníctva) 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie priamych finančných nákladov podnikateľských 

subjektov v zariadeniach spoločného stravovania.  

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrh opatrenia č. 44: Zrušenie minimálnej miliónovej pokuty v zákone o potravinách a 

zosúladenie s inými predpismi podľa spoločenskej záväznosti 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

V súčasnosti je pri veľmi ľahké pri viacnásobnom 

banálnom porušení povinností predajcov potravín získať 

miliónovú pokutu. Ak sa ale pozrieme na iné oblasti 

podnikania, pri ktorých môže dôjsť k poškodeniu zdravia 

(zdravotnícke zariadenia), tak takéto značné pokuty 

zákony neumožňujú ukladať.  

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Nerovné postavenie subjektov, ktoré vedia poškodiť 

zdravie osôb. Extrémne vysoká finančná záťaž. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

priame finančné náklady. Dosiaľ prišlo k udeleniu 24 

„miliónových“ pokút obchodníkom. Takéto, v princípe 

neovplyvniteľné, pokuty zásadným spôsobom znižujú 

kvalitu podnikateľského prostredia pre maloobchod 

a potravinárstvo. 
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dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Extrémna výška pokuty a jej automatický charakter nijak 

neodzrkadľuje spoločenskú závažnosť priestupku (napr. 

v prípade zdravotnej starostlivosti sa aj v prípade 

pochybení spôsobujúcich smrť či ťažké poškodenie 

zdravia udeľujú pokuty max v rádoch tisícov eur). 

Zároveň sa jej nedá z praktických dôvodov predísť – nie 

je technicky možné monitorovať všetky produkty, ktoré 

môžu byť poškodené, či inak ovplyvnené treťou stranou 

(dodávateľom, zákazníkom). Verejný sektor by mal byť 

partnerom podnikateľov, ktorý sa snaží im pomôcť, nie 

ich likvidátorom. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zrušenie minimálnej miliónovej pokuty v zákone 

o potravinách a zosúladenie s inými predpismi podľa 

spoločenskej záväznosti 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 

 

Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MPRV SR  

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v. n. p. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie priamych nákladov podnikateľov, ktoré im 

môžu spôsobiť miliónové pokuty a vyrovnanie možných 

sankcií s ostatnými subjektmi, ktoré taktiež môžu ohroziť 

zdravie jednotlivca. 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy 
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služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

 

Návrh opatrenia č. 45: Prehodnotiť hygienické predpisy, najmä v oblasti formálnych 

parametrov sanitárnej techniky na základe praxe zo zahraničia 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Povinnosť zabezpečiť oddelené toalety pre ženy 

a mužov, upravovať teplotu vody v kohútiku na 

umývanie rúk či vlastnosti odpadkového koša na utierky 

by mala zostať na zvážení podnikateľa a nie regulované 

regulačnou autoritou. Ďalšími regulačnými absurditami 

je presná úprava skladu organického odpadu 

(vyprodukuje vôbec reštaurácia taký objem odpadu, na 

ktorý musí mať vytvorený sklad?), označovania 

pracovných pomôcok či pravidelnej a evidovanej 

povinnosti maľovania priestorov. 

Popis záťaže 
Prosím, popíšte, v čom spočíva záťaž 

pre podnikateľov. 

Podnikatelia môžu byť ,,šikanovaný“ vzhľadom na 

množstvo regulačných povinností, ktoré musia pri 

prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania 

dodržiavať a je pochopiteľné, že pri takom množstve nie 

je možné všetky dodržať.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak je 

možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, odvody, 

dane, clá...), nepriame finančné 

náklady (dodatočné náklady) 

a administratívne náklady (napr. 

časový rozsah na vykonanie 

informačnej povinnosti). 

priame a nepriame finančné náklady spojené 

s dodržovaním právnych predpisov v oblasti zariadení 

spoločného stravovania 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo by 

mala nastať zmena. 

Zníženie administratívnej záťaže podnikateľských 

subjektov. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite čo najvýstižnejšie 

znenie úlohy (napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Prehodnotiť hygienické predpisy, najmä v oblasti 

formálnych parametrov sanitárnej techniky na 

základe praxe zo zahraničia. 

Vysvetlenie k úlohe 

Ak je to potrebné, prosím, bližšie 

vysvetlite, ako napr. plniť danú úlohu. 

 

Termín splnenia opatrenia 

Prosím, uveďte predpokladaný termín 

realizácie opatrenia s prihliadnutím 

napr. na dĺžku legislatívneho procesu 

alebo verejného obstarávania. 
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Gestor a spolugestori 

Prosím uveďte gestora úlohy (napr. 

konkrétne ministerstvo) 

a spolugestorov. 

MZ SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny paragraf 

a názov zákona alebo identifikujte inú 

legislatívu, ktorá sa vzťahuje k danej 

povinnosti alebo téme. 

vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom ušetria? 

Zníženie administratívnej záťaže podnikateľských 

subjektov 

Popis vybraných vplyvov 

Prosím, uveďte, ktoré z vplyvov 

(rozpočet verejnej správy, sociálne 

vplyvy, vplyv na informatizáciu 

spoločnosti, na životné prostredie a 

služby verejnej správy pre občana) 

predpokladá prijatie tohto opatrenia. 

pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie 

 

Návrhy predložené do 2. balíčka: 

Návrh opatrenia č. 46: Zvýšenie stropu pre platenie preddavkov DPFO a DPPO na 10 

000 €  

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za 

predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný platiť 

daňovník, ak jeho daň za predchádzajúce zdaňovacie 

obdobie presiahla sumu 16 600 eur. Štvrťročné 

preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo 

výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je 

povinný platiť daňovník, ak jeho daň za predchádzajúce 

zdaňovacie obdobie presiahla sumu 2 500 eur. Výška 

preddavkov je viazaná na výšku priznanej dane za 

predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva 

záťaž pre podnikateľov. 

Finančná a časová záťaž spojená s platením preddavkov. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak 

je možné, rozdeľte ich na priame 

Zníženie časovej náročnosti platenia preddavkov na daň. 

Zníženie finančných nákladov v súvislosti s riadením 

peňažných tokov.  
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finančné náklady (poplatky, 

odvody, dane, clá...), nepriame 

finančné náklady (dodatočné 

náklady) a administratívne 

náklady (napr. časový rozsah na 

vykonanie informačnej 

povinnosti). 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo 

by mala nastať zmena. 

- zníženie časovej a finančnej náročnosti platenia 

preddavkov na daň  

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite znenie úlohy 

(napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zvýšenie stropu pre platenie preddavkov DPFO a DPPO 

na 10 000 € 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny 

paragraf a názov zákona alebo 

identifikujte inú legislatívu, ktorá 

sa vzťahuje k danej povinnosti 

alebo téme. 

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom 

ušetria? 

Platenie preddavkov zvyšuje administratívnu záťaž 

podnikateľov a zhoršuje ich cash flow. Z pohľadu cash 

flow štátneho rozpočtu by takáto zmena stropu pritom 

znamenala zanedbateľnú zmenu, keďže napr. v roku 

2013 94% výnosov DPPO zaplatili firmy s daňovou 

povinnosťou viac ako 10 000€. Preddavky tak 

predstavujú nesmierne veľa administratívy s minimálnym 

efektom pre rozpočet. 

 

Návrh opatrenia č. 47: Konkrétne identifikovanie negatívnych vplyvov, ak by zákon 

s vplyvom na podnikateľské prostredie nebol novelizovaný k 1. januáru 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

V súčasnosti síce Legislatívne pravidlá vlády od roku 

2012 určujú povinnosť predkladať zákony s vplyvom na 

podnikateľské prostredie k 1. januáru, ale 

z analyzovaných 196 zákonov (podľa identifikovaného 
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vplyvu na PP MH SR) bolo v období 2012 – 2017 

novelizovaných až 1053, z toho bolo k 1. januáru 

novelizovaných len 368 (35 %) zákonov a k inému 

dátumu až 685 (65 %) zákonov.  

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva 

záťaž pre podnikateľov. 

Záťaž pre podnikateľov je najmä v potrebe nepretržitého 

sledovania legislatívy z dôvodu nepravidelných zmien 

legislatívy s vplyvom na podnikateľské prostredie.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak 

je možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, 

odvody, dane, clá...), nepriame 

finančné náklady (dodatočné 

náklady) a administratívne 

náklady (napr. časový rozsah na 

vykonanie informačnej 

povinnosti). 

Náklady spojené s pravidelným sledovaním a štúdiom 

legislatívy, ktorá sa vzťahuje na danú oblasť podnikania. 

Presné časové náklady sa nedajú identifikovať vzhľadom 

na to, že každá oblasť podnikania má svoje špecifiká, t. j. 

aj oblasť legislatívy.  

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo 

by mala nastať zmena. 

- zabezpečenie právnej istoty v podnikateľskom 

prostredí, ktorá sa pretaví neskôr do kvalitnej realizácie a 

aplikácie práva  

- zníženie časových a finančných nákladov spojených so 

štúdiom a školeniami spojenými so zmenami legislatívy 

- zamedzenie vytvárania dvoch evidencií v tom istom 

roku 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite znenie úlohy 

(napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Konkrétne identifikovanie negatívnych vplyvov, ak by 

zákon s vplyvom na podnikateľské prostredie nebol 

novelizovaný k 1. januáru. 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny 

paragraf a názov zákona alebo 

identifikujte inú legislatívu, ktorá 

sa vzťahuje k danej povinnosti 

alebo téme. 

- Legislatívne pravidlá vlády SR 

- zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a 

o Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
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Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom 

ušetria? 

Príde k väčšiemu tlaku k napĺňaniu už existujúceho 

záväzku vlády. Príliš častá zmena legislatívy zvyšuje 

neistotu v podnikateľskom prostredí a zvyšuje náklady na 

compliance. Zmena v priebehu roka ďalej zvyšuje 

náklady kvôli potrebe viesť napr. dve rôzne evidencie 

s rôznymi kalkuláciami v tom istom roku.   

 

Návrh opatrenia č. 48: Dobrovoľné nemocenské poistenie pre samostatne zárobkovo 

činné osoby 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Pre rok 2017 bolo stanovené pre nemocenské poistenie 

minimálne poistné vo výške 19,42 eura (platí až 72,57 % 

SZČO) a maximálne poistné vo výške 271,96 eura. Fond 

nemocenského poistenia by mal byť v roku 2017 v 

prebytku vo výške 100 mil. eur.  

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva 

záťaž pre podnikateľov. 

Nemocenské poistenie predstavuje pre živnostníkov čistý 

náklad bez protihodnoty. Zdobrovoľnením tohto 

poistenia by sa im zvýšili disponibilné príjmy, ktoré by 

mohli využiť inak (napr. na nákup poistenia závažných 

chorôb). 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak 

je možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, 

odvody, dane, clá...), nepriame 

finančné náklady (dodatočné 

náklady) a administratívne 

náklady (napr. časový rozsah na 

vykonanie informačnej 

povinnosti). 

Toto opatrenie zníži priame finančné náklady samostatne 

zárobkovo činných osôb. 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo 

by mala nastať zmena. 

- zníženie odvodového zaťaženia samostatne zárobkovo 

činných osôb 

Návrh znenia opatrenia 
Zdobrovoľnenie nemocenského poistenia pre samostatne 

zárobkovo činné osoby. 
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Prosím, navrhnite znenie úlohy 

(napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny 

paragraf a názov zákona alebo 

identifikujte inú legislatívu, ktorá 

sa vzťahuje k danej povinnosti 

alebo téme. 

- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom 

ušetria? 

Vysoké minimálne odvody sú dlhodobo považované za 

jednu z prekážok podnikania ako SZČO. Vzhľadom 

k nízkemu využívaniu inštitútu práceneschopnosti 

živnostníkmi je zdobrovoľnenie nemocenského poistenia, 

ako túto záťaž znížiť.  

 

Návrh opatrenia č. 49: Zrušenie obmedzenia pre daňovú odpočítateľnosť straty 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

V súčasnosti si môže podnikateľ uplatniť daňovú stratu 

len z obdobia maximálne štyri roky dozadu. Avšak 

podnikanie je dlhodobý proces. Vysoké zisky neraz 

prichádzajú až po dlhom období strát. Podnikatelia tak 

môžu skončiť v situácii, že platia dane z príjmu, hoci zo 

svojho niekoľkoročného podnikania dosiahli kumulovanú 

stratu. 

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva 

záťaž pre podnikateľov. 

Investičný zámer s rovnakým cashflow podlieha na 

Slovensku vyššiemu zdaneniu, ako v krajinách, kde je 

časové obmedzenie odpočítateľnosti straty dlhšie, alebo 

neexistuje. Tieto daňové náklady znižujú atraktivitu 

Slovenska ako miesta pre podnikanie. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak 

je možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, 

odvody, dane, clá...), nepriame 

finančné náklady (dodatočné 

Náklady sa premietajú do vyššej daňovej povinnosti 

podnikateľa, ktorý nestihol v časovom limite odpísať 

stratu. To sa premieta do opatrnejšieho (nižšieho) 

investovania na Slovensku, rizikové investičné projekty 

sú presúvané do iných krajín s priaznivejším účtovaním 

o strate. Slovensko zároveň prichádza o potenciálne 

investície. Sumu nákladov je náročné vyčísliť. IFP pri 
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náklady) a administratívne 

náklady (napr. časový rozsah na 

vykonanie informačnej 

povinnosti). 

MF SR odhadlo dopady tohto opatrenia na 24-37 mil. 

eur. 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo 

by mala nastať zmena. 

V EÚ má 15 krajín časovo neobmedzenú prenositeľnosť 

straty, pričom 7 krajín nemá ani žiadne obmedzenia na 

výšku odpočítavanej sumy (Belgicko, Írsko, Lotyšsko, 

Luxembursko, Švédsko, Veľká Británia, Malta) 

Zvýšenie atraktivity slovenského podnikateľského 

prostredia. 

Férové nastavenie daňovej legislatívy (strata sa stala). 

Rovnomerné rozdelenie umorovania daňovej straty nie je 

v súlade s podnikateľskou realitou, zisky nevznikajú 

rovnomerne. 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite znenie úlohy 

(napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zmena pravidiel umorovania daňovej straty tak, aby 

zákon nevyžadoval rovnomerné rozdelenie straty a doba 

odpočítateľnosti straty by sa mala alt1) zrušiť alt2) 

predĺžiť na 7 rokov. 

 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny 

paragraf a názov zákona alebo 

identifikujte inú legislatívu, ktorá 

sa vzťahuje k danej povinnosti 

alebo téme. 

§ 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom 

ušetria? 

Podnikanie je z finančného hľadiska priebežný jednoliaty 

proces, nie sekvencia jednotlivých rokov. Vďaka výrazne 

limitovanej prenositeľnosti daňovej straty je táto logika 

v daňovom systéme porušená a daň zo „zisku“ tak platia 

aj firmy, ktorých podnikanie je kumulatívne v strate. 

Uvoľnenie pravidiel odpočitateľnosti straty by viedlo 

k nižšej celkovej daňovej záťaži bez potreby upraviť 

sadzbu dane samotnú. 

 

Návrh opatrenia č. 50: Zdobrovoľnenie 2% príspevku (dane) do umeleckých fondov   
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Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Na Slovensku pôsobia 3 umelecké fondy (Fond 

výtvarných umení, Hudobný fond a Literárny fond), 

ktoré na základe zákona získavajú príspevky od 

príjemcov autorských odmien a odmien výkonných 

(reprodukčných) umelcov fondom a príspevky 

používateľov diel. Napr. Literárny fond získal 

príspevkami vyše 92 % svojich príjmov, ktoré využil len 

52 % na priamu podpornú činnosť. Výdavky na 

podpornú činnosť boli tvorené napr.: 

 prémie na knižnú tvorbu- v priemere 310 €/autor, 

 príspevok na tvorivý pobyt v domove literárneho 

fondu- v priemere 173 €/autor, 

 jednorazová sociálna podpora- v priemere 199 

€/autor, 

 príspevok na ambulantnú liečbu v kúpeľnom 

zariadení- 1 autor- 390 €, 

 mesačné sociálne podpory na doplnenie dôchodku- 

v priemere 496 €/novinár. 

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva 

záťaž pre podnikateľov. 

Záťaž pre umelcov spojená s administratívnym 

a finančným zaťažením ich činnosti. Príspevky do 

fondov by mohli využiť na zdokonaľovanie vlastnej 

umeleckej činnosti.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak 

je možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, 

odvody, dane, clá...), nepriame 

finančné náklady (dodatočné 

náklady) a administratívne 

náklady (napr. časový rozsah na 

vykonanie informačnej 

povinnosti). 

- náklady spojené s výpočtom a poukázaním príspevku 

do jednotlivého fondu 

- priame finančné náklady spojené s platbou príspevku do 

fondu 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo 

by mala nastať zmena. 

- príspevky, ktoré autori poukazujú fondom by mohli 

využiť na zdokonaľovanie vlastnej činnosti, prípadne na 

úspory pre budúce zabezpečenie. Manažment úspor na 

finančnom trhu je mnohonásobne lacnejší ako podiel 

správnych nákladov fondov na celkových príjmov (napr. 

v prípade Literárneho fondu až 48 % nákladov) 
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- zníženie administratívnej a priamej a nepriamej 

finančnej záťaže umelcov 

- aktuálne podpora umeleckej činnosti fondov je veľmi 

nízka a neefektívna na počet projektov (napr. 310 € je 

prémia za knižnú tvorbu alebo podpora činnosti 

študentov vo výške 80 €) a súčasne sa podporujú 

činnosti, ktoré s podporou umeleckej činnosti nesúvisia, 

viď. v časti súčasný stav 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite znenie úlohy 

(napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zdobrovoľnenie 2% príspevku (dane) do umeleckých 

fondov   

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny 

paragraf a názov zákona alebo 

identifikujte inú legislatívu, ktorá 

sa vzťahuje k danej povinnosti 

alebo téme. 

- zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondov 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom 

ušetria? 

2% odvod zvyšuje daňové zaťaženie niektorých 

umeleckých činností a ich administratívnu záťaž.  

 

Návrh opatrenia č. 51: Zavedenie 1€ s. r. o.  

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Síce od 1. januára 2017 nadobudla účinnosť novela 

Obchodného zákonníka, ktorá umožňuje vznik j. s. a. so 

základným imaním 1 euro, ale vysoká administratívna 

a finančná záťaž spôsobuje jej neatraktívnosť pre 

budúcich podnikateľov (k 31. 7. 2017- len 34 j. s. a. 

z toho len 4 emitovali akcie). Aktuálne najpopulárnejšiu 

právnu formu podnikania, s. r. o., môže vzniknúť so 

základným imaním 5000 eur (750 minimálny vklad, 30 

% ZI musí byť splatené pri založení). 
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Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva 

záťaž pre podnikateľov. 

Finančná záťaž je najmä pre spoločnosti, ktoré 

v úvodných fázach životného cyklu nevyžadujú tak 

vysoké vlastné zdroje financovania spoločnosti. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak 

je možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, 

odvody, dane, clá...), nepriame 

finančné náklady (dodatočné 

náklady) a administratívne 

náklady (napr. časový rozsah na 

vykonanie informačnej 

povinnosti). 

Súčasná práva úprava s. r. o. síce umožňuje splatiť 30 % 

základného imania, ale následne do 5 rokov má 

podnikateľ povinnosť ho splatiť celé a tak mu vznikajú 

okrem priamych nákladov neskôr ďalšie administratívne 

náklady spojené so splatením ZI.  

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo 

by mala nastať zmena. 

Dôvody zmeny: 

- nezáujem podnikateľských subjektov o j. s. a., ktorý je 

jednoznačne spôsobený vysokou administratívnou 

a finančnou záťažou na začiatku a počas jej existencie, 

- zvýšenie flexibility tvorby základného imania podľa 

potrieb podnikateľského zámeru, 

- vďaka právnej úprave ,,spoločnosti v kríze“ je 

zabezpečená ochrana veriteľov spoločností, ktoré budú 

mať veľmi nízke základné imanie, 

- zlepšenie hodnotenia Doing Business v oblasti začatia 

podnikania (pre DB 2017- o 7 miest) a súčasne zaradenie 

sa medzi 150 hodnotených ekonomík, ktoré majú pomer 

potrebného základného imania a príjmov vo výške 0%, 

- zvýšenie motivácie podnikateľov zakladať na 

Slovensku sídlo a nie iba organizačnú zložku (prípad 

Súdneho dvora EÚ- C-212/97 Centros Ltd). 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite znenie úlohy 

(napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zavedenie 1€ s. r. o. 

Legislatíva - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
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Prosím, uveďte konkrétny 

paragraf a názov zákona alebo 

identifikujte inú legislatívu, ktorá 

sa vzťahuje k danej povinnosti 

alebo téme. 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom 

ušetria? 

- zníženie potrebných finančných zdrojov pri úvodných 

fázach životného cyklu podnikateľa 

- zvýšenie flexibility tvorby základného imania podľa 

potrieb podnikateľského zámeru 

 

Návrh opatrenia č. 52: Zavedenie tzv. „všeobecnej voľnej živnosti“ 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

V súčasnosti rozlišuje zákon o živnostenskom podnikaní 

3 druhy živností: remeselné, viazané a voľné. Na 

webovom sídle Ministerstva vnútra je uvedený zoznam, 

ktorý je len indikatívny, to znamená, že záujemca o 

podnikanie si môže zvoliť aj iný predmet podnikania, ako 

je uvedený v zozname. Podmienkou však je, aby názov 

činnosti bol dostatočne určitý a zrozumiteľný. Správny 

poplatok spojený s ohlásením voľnej živnosti je 

v prípade listinnej podoby 5 €/predmet podnikania. 

Elektronické ohlásenie predmetu podnikania je zdarma. 

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva 

záťaž pre podnikateľov. 

Administratívna a finančná záťaž podnikateľa v prípade 

rozšírenia predmetov podnikania v neskorších fázach 

životného cyklu.  

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak 

je možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, 

odvody, dane, clá...), nepriame 

finančné náklady (dodatočné 

náklady) a administratívne 

náklady (napr. časový rozsah na 

- administratívne náklady spojené s ohlásením ďalších 

predmetov podnikania živnostenskému úradu 

- priame finančné náklady spojené s každým novým 

predmetom podnikania (listinná podoba ohlásenia) 

- náklady podnikateľa spojené s potrebou sledovať obsah 

predmetov živnostenského oprávnenia 
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vykonanie informačnej 

povinnosti). 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo 

by mala nastať zmena. 

- zníženie administratívnych a finančných nákladov 

živnostenského podnikania 

- flexibilita živnostenského podnikania 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite znenie úlohy 

(napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Zavedenie tzv. „všeobecnej voľnej živnosti“ 

 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny 

paragraf a názov zákona alebo 

identifikujte inú legislatívu, ktorá 

sa vzťahuje k danej povinnosti 

alebo téme. 

- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) 

 

 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom 

ušetria? 

Nahlasovanie voľných činností nemá z pohľadu 

podnikateľa žiaden účel. V praxi vedie buď k zvýšenej 

administratívnej záťaži (nahlasovanie dodatočných 

činností), alebo ku „kreatívnej“ tvorbe predmetov faktúr, 

čo zvyšuje riziko postihu podnikateľa.  

 

Návrh opatrenia č. 53: Novela zákona č. 351/2015 Z. z., ktorá by odstránila 

identifikovaný gold-plating a vytvorila priaznivejšie podmienky pre vysielanie 

zamestnancov na územie SR 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Hosťujúci zamestnávateľ, ktorý vysiela svojich 

zamestnancov na územie SR na výkon prác pri 

poskytovaní služieb je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 

351/2015 Z. z. povinný oznámiť Národnému 

inšpektorátu práce taxatívne vymedzené údaje. 

Oznámenie je možné vykonať listinne alebo 

elektronicky. Na základe našej analýzy bolo počas 

účinnosti zákona identifikovaných 17965 oznámení 

o vyslaní zamestnanca NIP (stav k 22.8.2017). Najväčší 
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počet oznámení bol v oblastiach: špecializované stavebné 

práce (5120), administratívne, pomocné kancelárske a iné 

obchodné pomocné činnosti (2496), oprava a inštalácia 

strojov a prístrojov (1992) a výroba motorových vozidiel, 

návesov a prívesov (1273). Najväčší počet oznámených 

dní vyslania bolo v oblastiach: špecializované stavebné 

práce (404968), inžinierske stavby (289382) a výroba 

motorových vozidiel, návesov a prívesov (287308). 

Priemerná dĺžka jedného vyslania predstavovala 107 dní. 

Vysielajúci zamestnávateľ musí pred vyslaním 

zamestnanca vystaviť aj formulár A1 (E101), ktorý 

predkladá sociálnej poisťovni v domovskom štáte 

(súčasťou danej žiadosti sú všetky žiadané informácie 

NIP a taktiež aj doklad o pracovnoprávnom vzťahu, ktorý 

má mať vyslaný zamestnanec k dispozícii).  

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva 

záťaž pre podnikateľov. 

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce sú v tomto 

prípade trojakého charakteru: notifikačná, evidenčná 

a povinnosť vyhovieť žiadosti NIP predložiť alebo 

doručiť vyžiadané dokumenty a ďalšie povinnosti 

identifikované v dôvodoch na zmenu. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak 

je možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, 

odvody, dane, clá...), nepriame 

finančné náklady (dodatočné 

náklady) a administratívne 

náklady (napr. časový rozsah na 

vykonanie informačnej 

povinnosti). 

Na základe ex post testu MSP bola vyčíslená finančná 

záťaž na 30 € pre mikro a 52 € pre malého alebo 

stredného zamestnávateľa pri vyslaní 1 zamestnanca.  

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo 

by mala nastať zmena. 

- odstránenie gold-platingu identifikovaného testom MSP 

CRL: 

 povinnosť notifikačná, evidenčná a hosťujúceho 

zamestnávateľa 

 povinnosť vyhovieť žiadosti NIPaIP poskytnúť 

informácie na účely identifikácie vyslania, 

kontroly dodržiavania jeho pravidiel ako i ďalšie 

skutočnosti súvisiace s vyslaním, 
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 povinnosť vyhovieť žiadosti NIPaIP poskytnúť 

informácie na účely identifikácie vyslania, 

kontroly dodržiavania jeho pravidiel ako i ďalšie 

skutočnosti súvisiace s vyslaním, 

 zodpovednosť odoberateľa služby na území 

Slovenskej republiky za nevyplatenie mzdy 

hosťujúcemu zamestnancovi subdodávateľa, 

 povinnosť domáceho zamestnávateľa písomne 

informovať pred vyslaním domáceho 

zamestnanca o pracovných podmienkach a 

podmienkach zamestnávania v štáte, na ktorého 

územie je domáci zamestnanec vyslaný, 

 povinnosť domáceho zamestnávateľa uzatvoriť 

písomnú dohodu s domácim zamestnancom v 

prípade jeho vyslania, 

 absolútna objektívna zodpovednosť podnikateľa 

pri prijatí práce alebo služby za nelegálne 

zamestnávanie fyzickej osoby poskytovateľom 

služby, resp. dodávateľom prác. 

- zníženie administratívnych a finančných nákladov 

spojených s vysielaním zamestnancov na územie SR 

- zlepšenie súčasného stavu nedostatku kvalifikovaných 

zamestnancov prostredníctvom jednoduchšieho 

vysielania zamestnancov z krajín EÚ 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite znenie úlohy 

(napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Novela zákona č. 351/2015 Z. z., ktorá by odstránila 

identifikovaný gold-plating a vytvorila priaznivejšie 

podmienky pre vysielanie zamestnancov na územie SR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny 

paragraf a názov zákona alebo 

identifikujte inú legislatívu, ktorá 

sa vzťahuje k danej povinnosti 

alebo téme. 

- zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri 

vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní 

služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

Novela zákona by znížila administratívnu a finančnú 

záťaž podnikateľa, ktorá je spojená s vysielaním 

zamestnancov na územie SR. Zamestnávatelia by mohli 

získať flexibilnú pracovnú silu z krajín EÚ, ktorá by bola 

za priaznivejšieho stavu regulácie vysielaná na SR a tak 
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podnikatelia získajú, na čom 

ušetria? 

by sa zlepšil súčasný stav nedostatku kvalifikovaných 

zamestnancov na trhu práce.  

 

Návrh opatrenia č. 54: Vytvorenie priaznivých legislatívnych podmienok pre tvorbu 

testov MSP 

 

Súčasný stav  

Prosím, popíšte súčasný stav resp. 

aktuálny proces administratívnej 

povinnosti. 

Rozhodnutie o potrebe vykonať test vplyvov na MSP 

rozhoduje Ministerstvo hospodárstva na základe  

odporúčaní združenia na podporu MSP. Doposiaľ boli 

realizované 2 testy vplyvov na MSP a 2 ex post testy 

vplyvov na MSP.  

Popis záťaže 

Prosím, popíšte, v čom spočíva 

záťaž pre podnikateľov. 

Podnikateľom nevznikajú žiadne priame alebo nepriame 

náklady, ale prostredníctvom testov MSP sa vytvára 

podrobnejší obraz o stave podnikateľského prostredia na 

SR. Testy MSP vytvárajú aj širšiu diskusiu o možnom 

riešení regulačných opatrení. 

Náklady 

Prosím, popíšte, aké náklady sú 

spojené s danou povinnosťou. Ak 

je možné, rozdeľte ich na priame 

finančné náklady (poplatky, 

odvody, dane, clá...), nepriame 

finančné náklady (dodatočné 

náklady) a administratívne 

náklady (napr. časový rozsah na 

vykonanie informačnej 

povinnosti). 

 

Dôvody na zmenu (argumenty) 

Prosím, uveďte argumenty, prečo 

by mala nastať zmena. 

- zmena je dôležitá vzhľadom na neuspokojivý počet 

testov MSP za sledované obdobie 

- CLR agumentuje, že napr. v prípade vyznačenej 

potreby testu MSP, v zákonoch o dani z pridanej hodnoty 
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a daňovom poriadku, nebolo možné vykonať test MSP, 

nakoľko MF SR včas neinformovalo CLR o konkrétnych 

návrhoch opatrení, o ktoré by sa mohol test MSP opierať 

 

Návrh znenia opatrenia 

Prosím, navrhnite znenie úlohy 

(napr. „Zrušiť povinnosť 

oznamovať...“). 

Vytvorenie priaznivých legislatívnych podmienok pre 

tvorbu testov MSP, t. j. zaručiť povinnosť predkladateľa 

zákona spolupracovať s CLR 

Legislatíva 

Prosím, uveďte konkrétny 

paragraf a názov zákona alebo 

identifikujte inú legislatívu, ktorá 

sa vzťahuje k danej povinnosti 

alebo téme. 

- Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov 

Prínos 

Prosím, popíšte celkový prínos 

navrhovaného opatrenia. Čo tým 

podnikatelia získajú, na čom 

ušetria? 

Prínos je najmä v získaní jednoznačných a 

kvantifikovaných dát o vplyvoch právnych predpisoch na 

MSP a vytvorenie širšej odbornej diskusie k právnemu 

predpisy s daným vplyvom.  

 

 

 


