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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.
© SBA, Bratislava, 2018
Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 31.12.2018
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto brožúry nesmie byť reprodukovaná, uchovaná
v rešeršnom systéme alebo prenášaná akýmkoľvek spôsobom, vrátane elektronického,
mechanického, fotografického alebo iného záznamu alebo akýmkoľvek systémom na ukladanie
a vyhľadávanie informácií, bez predchádzajúcej dohody a písomného povolenia autora.
Neprešlo jazykovou úpravou.
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Prehľad novelizovaných legislatívnych predpisov v sledovanom období
Por.
číslo
1

2

3

4

5

6

7

1

Novelizovaný predpis

Názov legislatívneho predpisu

Poz.

Zákon č. 530/2003 Z. z. o
obchodnom registri a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 162/1995 Z. z. o
katastri nehnuteľností a o
zápise vlastníckych a
iných práv k
nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon)
Zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení
neskorších predpisov

Zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

1

Zákon č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

1

Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1

Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1

Zákon č. 281/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného
pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

2

Zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 241/1993 Z. z. o
štátnych sviatkoch, dňoch
pracovného pokoja a
pamätných dňoch
Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ)
2018/302 z 28. februára
2018 o riešení
neodôvodneného
geografického blokovania
a iných foriem
diskriminácie z dôvodu
štátnej príslušnosti,
miesta bydliska alebo
sídla zákazníkov na
vnútornom trhu, ktorým
sa menia nariadenia (ES)
č. 2006/2004 a (EÚ)
2017/2394 a smernica
2009/22/ES
Zákon č. 71/2013 Z. z. o
poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej
republiky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára
2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem
diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla
zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č.
2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES

Zákon č. 302/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.
z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o
zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

1

2

1

Poznámka: charakter novelizácie: 1 - priama úprava zákona, 2 - komplexná úprava viacerých zákonov.

3/10

Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 4. štvrťrok 2018

ZMENY V LEGISLATÍVE S ÚČINNOSŤOU V 4.Q 2018 (1.10.2018 – 31.12.2018)
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národnou radou Slovenskej republiky bol dňa 01.02.2018 schválený zákon č. 52/2018 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon nadobudol
účinnosť dňa 01.11.2018 pričom do zákona o obchodnom registri doplnil ustanovenie, ktoré sa
týka rozsahu zapisovania údajov o konečnom užívateľovi výhod.
V zmysle ustanovenia § 2 doplneného ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
sa do obchodného registra pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v
znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie
alebo rovnocenných medzinárodných noriem, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom
užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné
číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh
a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod
podľa zákona č. 297/2008 Z. z.. Uvedené údaje o konečnom užívateľovi výhod sa budú vpisovať
do nového formulára.
Vyššie uvedené údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú zverejnené. Povinné osoby
založené od 1. novembra 2018 budú musieť automaticky pri zápise do ORSR uvádzať konečných
užívateľov výhod. Právnické osoby, ktoré boli založené ku dňu 31.10.2018 si túto povinnosť musia
splniť najneskôr do 31.12.2019. Povinnosť zapisovania údajov o konečnom užívateľovi výhod do
príslušných registrov sa od 01.11.2018 vzťahuje na neinvestičné fondy, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie.
Je potrebné zdôrazniť, že predmetný zápis nenahrádza povinnosť zápisu konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Povinnosť
zapísať konečných užívateľov výhod sa nebude vzťahovať na právnické osoby, ktoré sú subjektom
verejnej správy alebo tie, ktoré sú emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, na ktorých sa vzťahujú požiadavky na zapisovanie informácií podľa osobitného
predpisu.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného
pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky dňa 12.09.2018 schválila zákon č. 281/2018 Z. z., ktorým
sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon nadobudol
účinnosť dňa 11.10.2018. Novelou zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a
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pamätných dňoch došlo k zavedeniu jednorazového štátneho sviatku 30. október 2018 – výročie
Deklarácie slovenského národa. Týmto štátnym sviatkom si Slovensko pripomenulo 100. výročie
prijatia Deklarácie slovenského národa v Turčianskom Sv. Martine dňa 30. októbra 1918.
Jednorazový štátny sviatok v roku 2018 pripadol na utorok.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky dňa 19.06.2018 schválila zákon č. 212/2018 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zmena, ktorá nastala od 01. októbra 2018 podľa dôvodovej správy je reakciou na požiadavku
zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností. Zároveň má za cieľ vytvárať legislatívne
podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností, zohľadňujúc pritom požiadavky
aplikačnej praxe. Novoprijatá právna úprava taktiež reaguje na pokrok v oblasti informačných
technológií v súvislosti s verejnosťou katastrálneho operátu a poskytovaním údajov z katastra
nehnuteľností, a to aj s prihliadnutím na ochranu osobných údajov. Taktiež sa rozširuje okruh
prípadov, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte.
Zákon č. 212/2018 Z. z. so sebou prináša rozsiahlu novelu katastrálneho zákona. Nižšie v texte
uvádzame výber z najdôležitejších zmien. Novou zákonnou úpravou dochádza k centralizácii
katastra, nakoľko správou katastra bude poverený Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky. Pôvodne boli poverené správou katastra okresné úrady vo svojej územnej
pôsobnosti. Ak vznikne dôvodná obava, že okresný úrad v konaní o zázname (teda aj v konaní
o návrhu na vklad) nedodrží zákonom stanovenú lehotu, predseda Úradu môže na určený čas alebo
v určených konaniach rozhodnúť o tom, že v konaní o zázname (tiež v konaní o návrhu na vklad)
bude konať iný miestne príslušný okresný úrad. Takéto rozhodovanie predsedu Úradu nemá vplyv
na plynutie lehôt konania o zázname (konania o návrhu na vklad). Uvedená možnosť zmeny
miestnej príslušnosti okresného úradu má slúžiť ako opatrenie proti nečinnosti okresného úradu a
tiež zamedzeniu predchádzania vzniku škôd v dôsledku nedodržania zákonných lehôt.
Pôvodné znenie ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. vyvolávalo nejasnosti
ohľadom možnosti, resp. nemožnosti zápisu inžinierskych a drobných stavieb do katastra. Podľa
novej právnej úpravy v ustanovení § 6 ods. 1 písm. c) katastrálneho zákona došlo k novému
zadefinovaniu stavby, ktorá sa do katastra zapisuje. Do katastra sa zapisujú stavby ohraničené
obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Uvedeným sa vymedzilo, čo do katastra patrí
a čo nie.
Ďalšou zo zmien je aj výslovne vymedzenie pojmu iná oprávnená osoba v § 3a zákona č.
162/1995 Z. z.. Iná oprávnená osoba je osoba oprávnená z práva k nehnuteľnosti, a to a) záložný
veriteľ, b) oprávnený z predkupného práva, c) oprávnený z vecného bremena, d) nájomca, e)
správca majetku štátu, správca majetku vyššieho územného celku, správca majetku obce, f)
Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku, ak nakladajú s pozemkami nezistených
vlastníkov podľa osobitného predpisu.
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V doterajšej právnej úprave kataster evidoval ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov,
po novom sa eviduje cena už všetkých nehnuteľností. Uvedená informácia o cene nehnuteľnosti,
však nebude dostupná komukoľvek, ale vybraným subjektom vrátane vlastníka nehnuteľností.
Dôležitou zmenou, na ktorú je potrebné upozorniť je zmena náležitostí návrhu na začatie
katastrálneho konania. Doteraz mal návrh na vklad obsahovať len tri obsahové náležitosti
(identifikačné údaje o navrhovateľovi, označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný
a označenie právneho úkonu) od októbra 2018 je ich už podstatne viac. Ustanovenie § 24 zákona
č. 162/1995 Z. z. uvádza ďalšie náležitosti návrhu a to: uvedenie predmetu návrhu; označenie
nehnuteľností; označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku;
číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo
pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až
8; údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne
zverejňovanú zmluvu; označenie príloh; žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu,
oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia
zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo
do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo
oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe; žiadosť o urýchlené
konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.
Novela so sebou priniesla aj neurčité vymedzenie príloh, nakoľko v predošlej právnej úprave
boli prílohy jasne stanovené. V zmysle aktuálneho znenia ustanovenia § 30 ods. 4 katastrálneho
zákona prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k
nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú:
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k
nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
c) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis
splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3,
d) oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe,
e) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné
vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú, (týka sa len
akciovej spoločnosti a ide o nadobudnutie majetku od zakladateľa alebo spoločníka nad 10%
základného imania spoločnosti)
f) poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na
vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej
podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad,
g) listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad.
Posledné tri uvedené prílohy boli v porovnaní s predošlou právnou úpravou doplnené, pričom
písm. g) listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad je formulované príliš
neurčito. Toto ustanovenie písm. g) umožňuje katastrálnemu orgánu vyžiadať si od účastníka
konania prílohy, ktoré nie sú v zákone uvedené. Avšak, každú svoju výzvu na predloženie ďalšej
listiny bude musieť okresný úrad náležite odôvodniť.

6/10

Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 4. štvrťrok 2018

Na základe prijatých zmien zaniká možnosť opravy chýb zmluvy opravnou doložkou. Chyby
v zmluve je od 1. októbra 2018 možné opraviť výlučne len dodatkom k zmluve (uvedené platí
za predpokladu platnosti zmluvy predloženej ako príloha návrhu na vklad).
Výraznými zmenami prešli aj ustanovenia týkajúce sa opravy chýb v katastrálnom operáte,
ktoré vznikli vlastnou činnosťou okresného úradu alebo činnosťou iných štátnych orgánov,
notárov alebo iných osôb na základe chybných podkladov okresného úradu. Predmetná oprava
chýb v katastrálnom operáte je upravená v ustanoveniach § 59, § 59a, § 59b zákona č. 162/1995
Z. z. v aktuálnom znení. Novelou došlo k zmene definície konania o oprave chýb, pričom sa
rozšíril okruh právnych situácií, ktoré umožnia okresnému úradu využiť toto konanie o oprave
chýb na ich riešenie. V zmysle § 59 ods. 1 katastrálneho zákona: „Konanie o oprave chyby je
konanie, v ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra, ktoré vznikli jeho vlastnou
činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb na základe chybných
podkladov okresného úradu. Oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra na základe rozhodnutia
o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby.“
V zmysle prijatej novely je možné konanie o oprave chýb použiť na odstránenie: rozporu
zapísaných údajov v katastri so zapísanými listinami; duplicity evidencie vlastníctva; rozporu
hraníc evidovaných v katastri s hranicami v teréne; údajov zapísaných na základe listiny
nespôsobilej na zápis, ak od vykonaného záznamu nedošlo k zmene vlastníckeho práva; údajov
katastra zapísaných na základe registra obnovenej evidencie pozemkov, ak uplynula lehota na
opravu; výmery parcely registra „C“ zapísanej v liste vlastníctva, ak nevyhovuje kritériu na
posudzovanie rozdielov medzi výmerou parcely vypočítanou zo súradníc lomových bodov obvodu
parcely a výmerou vedenou v súbore popisných informácií; výmery parcely registra „E“.
Novelou zákona došlo k výraznému skráteniu lehoty na výmaz záložného práva
z pôvodných 60 dní na 5 pracovných dní.
Zavádza sa takzvaný súpis nehnuteľností, obsahom ktorého sú zhromaždené údaje
o všetkých nehnuteľnostiach vlastnených, resp. spravovaných jednou osobou, a to v rámci celého
územia Slovenskej republiky, požadovaného kraja, okresu alebo katastrálneho územia. Súpis
nehnuteľností poskytuje súhrnný prehľad o nehnuteľnostiach vlastnených a spravovaných jednou
osobou.
Informácie o prijatí zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Národná rada Slovenskej republiky dňa 20.06.2018 schválila nový zákon č. 213/2018 Z. z. o
dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudne účinnosť dňa
01.01.2019, avšak niektoré ustanovenia týkajúce sa zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov nadobudli účinnosť odo dňa 01.10.2018. V zákone o dani z príjmov došlo k spresneniu
zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny. Predmetom úpravy zákona
o účtovníctve bolo doplnenie aktuálneho znenia zákona o spôsob oceňovania virtuálnej meny
v účtovníctve účtovnej jednotky.
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Doplnením ustanovenia § 27 o ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov došlo k spresneniu pojmu reálna hodnota virtuálnej meny, ktorou sa
rozumie trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zistená spôsobom určeným
účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného
obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu
menu. Do zákona bol zaradený spôsob oceňovania virtuálnej meny. Z jednotlivých zložiek
majetku a záväzkov sa oceňuje reálnou hodnotou: 1. odplatne nadobudnutá virtuálna mena, 2.
virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu, 3. služba a
majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín
ocenených menovitými hodnotami, 4. virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu
menu (v § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).
V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov došlo k spresneniu
zdaňovania príjmov nadobudnutých predajom virtuálnej meny. V zmysle § 2 písm. ai) zákona
o dani z príjmov bol medzi základné pojmy doplnený pojem predaj virtuálnej meny. Pričom
predajom virtuálnej meny sa rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny
za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod
virtuálnej meny. Taktiež do predmetného zákona bolo doplnené, že príjmy z predaja virtuálnej
meny sú zaradené medzi ostatné príjmy. Ďalej zákon o dani z príjmov v § 17 upravuje spôsob
zdaňovania príjmov z virtuálnej meny.
Informácie o prijatí Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára
2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z
dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým
sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (ďalej len
„nariadenie“)
Nariadenie nadobudlo účinnosť 23.03.2018 vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom sa
začalo uplatňovať až od 03.12.2018, aby sa zabezpečilo pre malých podnikateľov dostatok času
na prijatie potrebných opatrení. Geografické blokovanie alebo aj tzv. geo-blocking je späté s online
nakupovaním tovarov alebo služieb priamo zo zahraničia. V podstatne geo-blockingom dochádza
k blokovaniu zákazníka pri online nákupe tovaru alebo služieb, v prípade, ak je tento zákazník z
inej členskej krajiny EÚ ako predajca.
Zákazník sa najčastejšie môže stretnúť s geo-blockingom napr. pri kúpe lístkov na koncert
konanom v inom členskom štáte alebo pri prenajme motorového vozidla a pod. Geo-blocking
v podstate diskriminuje zákazníkov na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo
sídla/miesta podnikateľskej činnosti. Geo-blocking sa týka len takého tovaru, ktorý už je dodávaný
do toho - ktorého štátu. Zákazník si môže zakúpiť tovar zo zahraničia iba v prípade, ak predajca
ponúka dovoz tovaru do krajiny zákazníka.
Snahou nariadenia je brániť diskriminácií spotrebiteľov a podnikov, pokiaľ ide o ceny, predaj
alebo platobné podmienky pri nákupe produktov a služieb v inom členskom štáte EÚ.
Podnikatelia v zmysle nariadenia musia zachovávať rovnaký prístup k tovaru a službám a teda
nesmú diskriminovať zákazníkov v týchto prípadoch:
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1. pri nákupe tovaru, ktorý sa buď dodáva do členského štátu, do ktorého predávajúci ponúka
dodávku, alebo sa vyzdvihuje na mieste dohodnutom so zákazníkom,
2. pri elektronicky poskytovaných službách, ako sú napr. cloudové služby, služby uskladňovania
údajov, webhosting a poskytovanie firewall ochrany.
3. pri službách ako ubytovanie v hoteloch, prenájom motorových vozidiel, ktoré sa zákazníkovi
poskytujú v krajine, v ktorej predávajúci vykonáva svoju činnosť alebo vstupenky na hudobné
festivaly či do zábavných parkov.
Podnikatelia sa musia zdržať konania blokovania a obmedzovania prístupu zákazníkov k
svojmu online rozhraniu z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. V prípade ak
podnikateľ blokuje alebo obmedzuje prístup alebo presmeruje zákazníka k inej verzii online
rozhrania, musí to jasne vysvetliť.
Z rozsahu pôsobnosti nariadenia sú vylúčené nasledovné: služby, ktorých hlavným účelom je
poskytovať prístup k obsahu chránenému autorským právom a jeho využívaniu, prípadne predávať
diela chránené autorským právom v nehmotnej podobe, ako sú napríklad služby prenosu hudby
online, elektronické knihy, online hry a softvér. Taktiež sú vylúčené služby ako napr. finančné
alebo audiovizuálne služby, doprava, zdravotná starostlivosť a sociálne služby sú vylúčené v
súlade so smernicou o službách.
Uvedená právna úprava okrem obmedzení prináša pre podnikateľov viac príležitostí pre ich
podniky, zväčšenie zákazníckej základne a teda potencionálny vyšší zdroj príjmov.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky dňa 17.10.2018 schválila zákon č. 302/2018 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č.
290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.. Predmetná novela zákona nadobudla
účinnosť dňa 30.11.2018.
Cieľom prijatých zmien v zákone o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva SR je rozšírenie podpory dotácie pre oblasť rozvoja budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá. Prijatou novelou došlo aj k rozšíreniu subjektov, ktorým možno dotáciu
poskytnúť. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 71/2013 Z. z. dotáciu na
podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a využívania iných obnoviteľných
zdrojov energie možno poskytnúť na realizovanie projektov zameraných na podporu
využívania obnoviteľných zdrojov energie pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické
osoby, ktoré sú schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku a taktiež aj na
realizovanie projektov zameraných na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie pre
obce alebo vyššie územné celky, ktoré sú schválené ministerstvom.
Vo vyššie uvedenom zákone došlo k zadefinovaniu pojmov ako sú alternatívne palivo,
čerpacia stanica a čerpacia stanica skvapalneného zemného plynu.
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Novelou č. 302/2018 Z. z. bolo do zákona doplnené ustanovenie § 8b zákona č. 71/2013 Z. z..
Podľa § 8b ods. 2 a nasl. citovaného zákona dotáciu na podporu budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá možno poskytnúť na výstavbu, prestavbu a na rekonštrukciu verejne
prístupnej nabíjacej stanice, čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn, čerpacej stanice na
stlačený zemný plyn, čerpacej stanice na vodík alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie. Dotáciu možno poskytnúť a) fyzickej osobe –
podnikateľovi alebo právnickej osobe, a to najviac vo výške 75 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu, b) obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii, a to
najviac vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ dotácie je
povinný prevádzkovať verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, čerpaciu stanicu na skvapalnený
zemný plyn, čerpaciu stanicu na stlačený zemný plyn, čerpaciu stanicu na vodík alebo čerpaciu
stanicu inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v danom regióne
minimálne päť rokov od jej uvedenia do prevádzky.
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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