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Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na malé a stredné podniky
Cieľom tohto dokumentu je informovať širokú podnikateľskú verejnosť o aktuálnych zmenách
v legislatíve upravujúcej podmienky podnikania v Slovenskej republike, najmä s ohľadom na malé
a stredné podniky (MSP). Dokument reflektuje najmä na zmeny prijaté za predchádzajúci štvrťrok,
ale sú v ňom uvedené aj informácie o predpisoch, ktoré boli prijaté v skoršom období a ktoré
v dohľadnej dobe iba nadobudnú účinnosť. Informácie v dokumente sú radené chronologicky
podľa ich publikovania v Zbierke zákonov.
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Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto brožúry nesmie byť reprodukovaná, uchovaná
v rešeršnom systéme alebo prenášaná hocijakým spôsobom, vrátane elektronického,
mechanického, fotografického alebo iného záznamu alebo hocijakým systémom na ukladanie
a vyhľadávanie informácií, bez predchádzajúcej dohody a písomného povolenia autora.
Neprešlo jazykovou úpravou

Prehľad novelizovaných legislatívnych predpisov v sledovanom období
Por.
číslo

Novelizovaný predpis

Názov legislatívneho predpisu

Poz.

1

Zákon č. 289/2008 Z. z.
o používaní elektronickej
registračnej pokladnice

Zákon č.180/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z.
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

1

Zákon č. 2/1991 Zb. o
Zákon č.183/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o
kolektívnom vyjednávaní v
kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
znení neskorších predpisov

1

2

1

ZMENY V LEGISLATÍVE S PLÁNOVANOU ÚČINNOSŤOU V 3.Q 2017
(1.7.2017 – 30.09.2017)
Zmeny v legislatíve s plánovanou účinnosťou od 1.9.2017
Informácia o zmene a doplnení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 09. 2017
Zrušenie limitu pokladničných dokladov
Ustanovenie § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom do 31. 08. 2017 v nadväznosti
na vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje
počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
(ďalej len „vyhláška č. 188/2016 Z. z.“) upravovali podmienky, za akých môže podnikateľ
používať na evidenciu tržby prijatej v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami
nahrádzajúcimi hotovosť virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“). Vypustením § 4a
ods. 2 zo zákona č. 289/2008 Z. z. a zrušením vyhlášky č. 188/2016 Z. z. sa od nadobudnutia
účinnosti novely zákona ruší mesačný limit pokladničných dokladov vydaných pri používaní VRP.
Všetci podnikatelia tak môžu s účinnosťou od 01. 09. 2017 používať VRP bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 01. 09. 2017

Poznámka: charakter novelizácie: 1 - priama úprava zákona, 2 - komplexná úprava viacerých zákonov, 3 nepriama úprava zákona prostredníctvom iného zákona
1
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Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 01. 09. 2017 [§ 18cc] upravuje možnosť
podnikateľov, ktorým FR SR v súlade s § 15a ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom do
31.08.2017 ukončilo používanie VRP z titulu prekročenia počtu vydaných pokladničných
dokladov, začať opätovne používať VRP. Na účely pridelenia nového kódu VRP je podnikateľ
povinný predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu písomnú žiadosť v súlade s § 7a zákona
č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č.183/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov
Účelom zákona je najmä úprava záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších
zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia s cieľom zosúladenia právnej úpravy s nálezom
Ústavného súdu. Zmluvná strana alebo zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa majú
právo oznámiť, že uzatvorili reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá má mať
účinky aj na iných zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, v ktorom je reprezentatívna.
V nadväznosti na to, ak sú splnené podmienky reprezentatívnosti, ministerstvo oznámi uzatvorenie
reprezentatívnej kolektívnej zmluvy v Zbierke zákonov SR. Za účelom, aby sa k splneniu
podmienok reprezentatívnosti mohli vyjadriť aj reprezentatívne združenia zamestnávateľov a
zamestnancov, ministerstvo zriadi tripartitnú komisiu, ktorej môžu predložiť tieto združenia svoje
stanovisko. S cieľom zabezpečiť ochranu konkrétneho zamestnávateľa sa dotknutému
zamestnávateľovi priznáva právo predložiť pripomienky ministerstvu a podať žalobu voči
oznámeniu ministerstva. Pri splnení zákonom presne definovaných podmienok dôjde k
zverejneniu oznamu v zbierke, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa je reprezentatívna kolektívna
zmluva vyššieho stupňa a vzťahuje sa na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia.
Určenie okruhu zamestnávateľov, pre ktorých je záväzná táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa
je daný priamo zákonom. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
Bližší popis zákonov, ktoré jednotlivé zmeny novelizujú, je možné sledovať v dokumente:
Zoznam legislatívnych predpisov s dopadom na malé a stredné podniky.
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