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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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Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 30.06.2019
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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.
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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

Pozn.1

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších
predpisov

Zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

1

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších
predpisov

Zákon č. 10/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov

1

Zákon č. 43/2019 Z. z.
Zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí
o poskytnutí pomoci
v poľnohospodárskej prvovýrobe v poľnohospodárskej prvovýrobe

pomoci

Zákon č. 91/2019 Z. z. o
Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v
neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých
obchode s potravinami a o zmene zákonov
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v
Zákon č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
predpisov
Vyhláška č. 115/2019 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 112/2018
Z. z. o sociálnej ekonomike a
sociálnych podnikoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
upravujúce servisné poukážky
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 a
ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

Vyhláška č. 115/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky

Zákon č. 188/2019 Z. z., ktorým sa 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
Zákon č. 368/2018 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

Poznámka: charakter novelizácie: 1 - priama úprava zákona, 2 - komplexná úprava viacerých zákonov.
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ZMENY V LEGISL ATÍVE S NADOBUDNUTOU ÚČINNOS ŤOU
V 2.Q 2019 (01.04.2019 -30.06.2019)
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Dňa 06.12.2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 9/2019 Z. z.,
ktorým dochádza k zmene zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“ alebo len „zákon“). Predmetný zákon
nadobudol účinnosť dňa 01.04.2019. Nová právna úprava prináša rozsiahle zmeny
v prevádzkovaní taxislužby.
V zmysle dôvodovej správy bolo cieľom prijatého zákona vytvoriť vhodnejšie
podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, prijatie opatrení smerujúcich k predchádzaniu
nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti.
Novela reaguje aj na nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a podporuje využívanie
digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb.
Základné pojmy, ktoré boli vymedzené novelizáciou zákona o cestnej doprave:
Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť
osôb vrátane vodiča ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do
cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
Dispečingom sa na účely tohto zákona rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb
vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu,
digitálnej platformy alebo iným spôsobom. Povolenie na prevádzkovanie dispečingu sa
udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti povolenia na
prevádzkovanie dispečingu. Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je trvalo neprenosné na
inú osobu.
Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa zákona o cestnej preprave.
Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb.
Koncesia zároveň oprávňuje dopravcu prevádzkovať dispečing. Udeľuje sa na desať rokov,
ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti koncesie. Koncesia je trvalo neprenosná na inú
osobu. Osoba, ktorá požiada o vydanie koncesie musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom
členskom štáte,
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná,
d) má najmenej jedno vlastné vozidlo, alebo jedno prenajaté vozidlo alebo jedno vozidlo
na lízing alebo jedno vypožičané vozidlo.
Prevádzkovanie taxislužby sa po novom stane dostupnejšie, nakoľko zanikla povinnosť
preukazovania finančnej spoľahlivosti, pričom pred účinnosťou novely bolo potrebné
preukázať finančnú spoľahlivosť v sume 1 000 EUR za každé vozidlo. Taktiež došlo
k zrušeniu podmienky odbornej spôsobilosti, ktorú bolo potrebné preukázať na to, aby
žiadateľ získal koncesiu.
Ustanovenie § 30 zákona o cestnej doprave upravuje podmienky, ktoré musí vodič
taxislužby spĺňať. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu
vodiča vozidla taxislužby. Preukaz vodiča je možné vydať tomu, kto je:
a) držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť
vozidlo taxislužby,
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b) spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c) zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla (potreba absolvovania lekárskej
prehliadky každých 5 rokov),
d) psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla (potreba absolvovania
psychologického vyšetrenia každých 5 rokov),
e) bezúhonný.
Novelou zákona č. 9/2019 Z. z. bola zrušená podmienka minimálnej držby vodičského
oprávnenia (pôvodne 3 roky), došlo k zrušeniu aj minimálneho veku vodiča taxislužby – 21
rokov a zároveň bola zrušená podmienka odbornej spôsobilosti.
V zmysle predmetného zákona môžu taxislužby používať na označenie vozidla pevné
alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej,
červenej alebo oranžovej. Doteraz taxislužby mohli používať strešné svietidlo s nápisom
TAXI len v žltej farbe. Motorové vozidlo taxislužby po novom nemá vekové obmedzenie,
nakoľko pred novelou sa nesmelo poskytovať taxislužby motorovým vozidlom starším ako
osem rokov.
Právna úprava sa dotkla aj taxametra, ak cena za prepravu je určená na základe
prejdenej vzdialenosti alebo času, vozidlo taxislužby musí byť vybavené funkčným
taxametrom, ktorý spĺňa požiadavky na určené meradlá, umožňuje cestujúcemu počas
prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom
cestovnom. Taxameter nemusia mať vozidlá taxislužby, v prípade ak bola cena prepravy
zaplatená vopred.
Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa
taxislužby alebo prevádzkovateľa dispečingu, ak ho prevádzkovateľ taxislužby alebo
prevádzkovateľ dispečingu zriadil, alebo musí byť k dispozícii vo vozidle alebo musí byť k
dispozícii prostredníctvom digitálnej platformy, ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom
digitálnej platformy.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov
Dňa 04.12.2018 bol Národnou radou SR schválený zákon č. 10/2019 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Predmetná novela zákona o dani z príjmov nadobudla účinnosť dňa 01.04.2019. Nové znenie
ustanovenia § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov znie:
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo
výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods.
1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ
dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované
dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti
nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje
daň, je
a) 22,17 eura mesačne alebo
b) dvojnásobok sumy (44,34 EUR) podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa
nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované
dieťa dovŕši šesť rokov veku.
Nárok na daňový bonus podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení
účinnom od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.
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Tento nárok na daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť mesačne (22,17 EUR) ak
ide o zamestnanca alebo ročne (266,04 EUR) v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo
v daňovom priznaní. Daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na každé jedno vyživované
a nezaopatrené dieťa.
Novela navýšila sumu daňového bonusu na dieťa a tiež zaviedla dvojnásobok sumy
mesačného daňového bonusu na dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku.
Informácie o prijatí zákona č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej
prvovýrobe
Národná rada SR dňa 30.01.2019 schválila zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci
v poľnohospodárskej prvovýrobe s nadobudnutím účinnosti odo dňa 01.04.2019. Cieľom
prijatého zákona bolo poskytnúť pomoc zo strany štátu podnikateľom v poľnohospodárskej
prvovýrobe (fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba), ktorí vyrábajú poľnohospodárske
produkty formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov,
na stabilizáciu dôležitej časti prevádzkových nákladov.
Predmetom právnej úpravy je upraviť podmienky, spôsob, rozsah a kontrolu
poskytovania pomoci podnikateľovi v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým je fyzická
osoba – podnikateľ alebo právnická osoba a ktorý vyrába poľnohospodárske produkty (ďalej
len „žiadateľ“), formou úhrady časti spotrebnej dane z minerálneho oleja (podľa kódu
kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11,
2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19) použitého v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Pre poskytnutie pomoci musí žiadateľ spĺňať určité zákonom stanovené podmienky.
Pomoc v zmysle zákona sa poskytuje žiadateľovi, ktorý: a) použil na účely spotreby v
poľnohospodárskej prvovýrobe minerálny olej podľa kódu kombinovanej nomenklatúry 2710
19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19;
b) nie je podnikom v ťažkostiach; c) nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky
z iných zdrojov; d) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom; e) nie je voči
nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; f) nie je voči nemu vedený
výkon rozhodnutia pre nesplnenie povinnosti, ktorá bezprostredne súvisí s podnikaním v
poľnohospodárskej prvovýrobe alebo s výrobou poľnohospodárskych produktov; g) neporušil
v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;
h) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; i) nemá právoplatne uložený trest zákazu
prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie.
Splnenie podmienok na poskytnutie pomoci posudzuje Pôdohospodárska platobná
agentúra.
Informácie o prijatí zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s
potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada SR dňa 28.03.2019 schválila zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných
podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom tento
zákon nadobudol účinnosť dňa 01.05.2019. Zákon č. 91/2019 Z. z. zrušuje zákon č. 362/2012 Z.
z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.
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Neprimerané podmienky sú dôsledkom zneužívania ekonomickej sily jedného z
účastníkov obchodného vzťahu. Prejavujú sa vyžadovaním, dohodnutím alebo uplatňovaním
jednostranne výhodných obchodných podmienok, a to najčastejšie formou rôznych peňažných
plnení alebo nepeňažných plnení dodávateľa nad rámec dohodnutej kúpnej ceny alebo vo
forme zliav z kúpnej ceny, ktoré jednoznačne zvýhodňujú odberateľa a naopak, výrazne
oslabujú pozíciu dodávateľa. Zneužívanie silnejšej pozície v obchodnom vzťahu a praktiky v
podobe uplatňovania neprimeraných podmienok môžu mať negatívny dopad na potravinový
dodávateľský reťazec ako taký, pričom sa to môže dotknúť aj konečných spotrebiteľov.
Tento zákon vo svojom znení upravuje: vymedzenie neprimeraných podmienok v
obchode s potravinami, kontrolu neprimeraných podmienok a zodpovednosť za porušenie
povinností ustanovených týmto zákonom. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode
s potravinami zakazuje používanie týchto podmienok v zmluvách, to platí aj pre ich
jednostranné vyžadovanie jednou zo zmluvných strán.
Zákon vo svojom znení upravuje obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.
Za dodávateľa sa považuje podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku
a dodáva potravinu odberateľovi. Odberateľom je podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom
potravinárskeho podniku a odoberá potravinu od dodávateľa; odberateľom je aj právnická
osoba, ktorá má vo vzťahu k prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku postavenie ovládanej
osoby alebo ovládajúcej osoby.
Ustanovenie § 3 predmetného zákona upravuje vyše 40 neprimeraných zmluvných
podmienok. Podľa odseku 1 ustanovenia § 3 zákon zakazuje požadovať, dohodnúť alebo
uplatniť neprimeranú podmienku medzi účastníkmi obchodného vzťahu.
(2) Neprimeranou podmienkou je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie účastníka
obchodného vzťahu za
a) zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa alebo registra odberateľov u dodávateľa
vrátane zmien v takomto registri,
b) zaradenie potraviny dodávateľa do evidencie potravín predávaných odberateľom vrátane
zmien v takejto evidencii,
c) obnovu alebo rozširovanie obchodnej siete účastníka obchodného vzťahu,
d) nižší zisk alebo nižšiu maržu odberateľa oproti plánovanému zisku alebo plánovanej marži
odberateľa,
e) službu zameranú výlučne na propagáciu odberateľa,
f) návštevu účastníka obchodného vzťahu u perspektívneho účastníka obchodného vzťahu na
účel vzniku obchodného vzťahu,
g) umiestnenie potraviny do prevádzkarne odberateľa aj vtedy, ak ide o prevádzkareň
nachádzajúcu sa mimo územia Slovenskej republiky,
h) dizajn súvisiaci s vonkajšou prezentáciou a zabalením potraviny; to neplatí, ak ide o
peňažné plnenie odberateľa za osobitný dizajn dohodnutý medzi účastníkmi obchodného
vzťahu na základe požiadavky odberateľa,
i) zisťovanie a spracovanie údajov o účastníkoch obchodného vzťahu,
j) prieskum trhu alebo službu súvisiacu s počítačovým spracovaním údajov vykonávanú
odberateľom.
(3) Ak odsek 4 § 3 zákona č. 91/2019 Z. z. neustanovuje inak, neprimeranou podmienkou je
aj peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie dodávateľa odberateľovi za
a) službu odberateľa zameranú na propagáciu dodávateľa alebo jeho potraviny,
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b) využitie distribúcie odberateľa,
c) splnenie podmienky dohodnutej účastníkmi obchodného vzťahu, týkajúcej sa odberu
určitého množstva alebo objemu potraviny, ktoré je účtované samostatne,
d) umiestnenie potraviny na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa.
(4) Neprimeranou podmienkou nie je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie dodávateľa
odberateľovi podľa odseku 3 tohto zákona, ak
a) je dohodnuté vopred,
b) je uzatvorené v písomnej forme,
c) dodávateľ nemá možnosť dodávať potraviny odberateľovi, ak ide o činnosť podľa odseku
3 písm. b), a
d) jeho celková hodnota nepresahuje 6 % z obratu dodávateľa za potraviny dodané
jednotlivému odberateľovi v príslušnom kalendárnom roku, pričom táto hodnota je tvorená
súčtom hodnoty, ktorá nepresahuje 3 % z obratu dodávateľa samostatne za službu podľa
odseku 3 písm. b), a hodnoty, ktorá nepresahuje 3 % z obratu dodávateľa samostatne za služby
podľa odseku 3 písm. a), c) a d); do tejto hodnoty sa nezapočítava spotrebná daň, ak ide o
potravinu, na ktorú sa uplatňuje spotrebná daň.
(5) Neprimeranou podmienkou je aj
a) uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej sa dodáva potravina, ktorá neobsahuje
1. určenie druhu potraviny,
2. určenie množstva potraviny alebo spôsob jeho určenia,
3. kúpnu cenu alebo spôsob jej určenia,
4. spôsob zníženia alebo spôsob zvýšenia kúpnej ceny, ak sa má uplatniť,
5. lehotu na úhradu kúpnej ceny alebo
6. druh a cenu služby, ak bude poskytnutá,
b) vykonanie prehliadok priestorov dodávateľa odberateľom alebo vykonanie rozborov a
skúšok potraviny dodávateľa odberateľom; to neplatí, ak odberateľ na vlastné náklady
vykonáva prehliadky priestorov dodávateľa alebo rozbory a skúšky potraviny dodávateľa v
primeranom rozsahu a pri vykonaní prehliadok priestorov aj so súhlasom dodávateľa,
c) uprednostnenie výsledkov iných kontrol kvality a bezpečnosti potravín, výživových údajov
a ostatných povinných informácií o potravinách pred výsledkami kontrol vykonávaných
orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu bez zásadnej zmeny okolností,
d) vrátenie potraviny dodávateľovi okrem prípadov ustanovených Obchodným zákonníkom,
e) výmena potraviny na náklady dodávateľa okrem prípadov ustanovených Obchodným
zákonníkom,
f) neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia
faktúry za potravinu, najneskôr však do 30 dní odo dňa dodania potraviny, alebo neuhradenie
kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 10 dní odo dňa doručenia faktúry za vybranú
potravinu, najneskôr však do 15 dní odo dňa dodania vybranej potraviny,
g) kratšia lehota splatnosti peňažného plnenia dodávateľa odberateľovi, ako je dohodnutá
lehota na úhradu kúpnej ceny,
h) dodatočné peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie po prevzatí potraviny,
i) náhrada sankcie uloženej orgánmi štátnej správy odberateľovi; to neplatí, ak príčinou
uloženia sankcie je preukázané porušenie povinností dodávateľa,
j) náhrada peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia poskytnutého odberateľom
spotrebiteľovi za uplatnenie práva spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a osobitných
predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa; to neplatí, ak príčinou uplatnenia práva je
preukázané porušenie povinností dodávateľa,
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k) neplnenie zmluvného záväzku súvisiaceho s objednávaním a prevzatím potraviny zo strany
odberateľa bez právneho dôvodu,
l) zníženie kúpnej ceny okrem zníženia, ktoré sa vzťahuje na potraviny predávané počas
predajnej akcie odberateľa, a okrem zníženia kúpnej ceny v prípadoch ustanovených
Obchodným zákonníkom,
m) kúpa potraviny odberateľom za nižšiu kúpnu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady
dodávateľa,
n) preddavková platba na budúce zmluvné pokuty,
o) podmieňovanie dodávania potraviny dodávateľa výrobou potraviny pod obchodnou
značkou odberateľa,
p) odmietnutie uviesť na obale potraviny predávanej pod obchodnou značkou odberateľa
obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak o to dodávateľ požiada,
q) neoprávnené alebo bezdôvodné započítanie pohľadávok účastníkov obchodného vzťahu,
r) iný okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k potravine alebo iný okamih prechodu
nebezpečenstva škody na potravine, ako je okamih prevzatia potraviny odberateľom,
s) viaceré zmluvné pokuty voči účastníkovi obchodného vzťahu za porušenie tej istej
zmluvnej povinnosti,
t) zmluvná pokuta, ktorej výška je neprimeraná s ohľadom na hodnotu a význam porušenej
zmluvnej povinnosti, ktorej splnenie táto zmluvná pokuta zabezpečuje,
u) predaj potraviny odberateľom spotrebiteľovi za nižšiu cenu, ako je kúpna cena dodanej
potraviny, okrem
1. predaja potraviny, ktorého dôvodom je zrušenie predajne, ukončenie alebo zmena
predmetu podnikania,
2. predaja potraviny po uplynutí troch štvrtín doby spotreby alebo doby minimálnej
trvanlivosti,
3. výpredaja skladových zásob odberateľa; potravina nesmie byť počas výpredaja objednaná
ani prevzatá odberateľom,
4. predaja potraviny s deformovaným obalom,
v) peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie, ktoré nesúvisí s predmetom zmluvy,
w) zmluvná pokuta alebo iná zmluvná sankcia za nedodanie tovaru dodávateľom, ak má
dodávateľ voči odberateľovi pohľadávky po lehote splatnosti,
x) zmluvná pokuta alebo iná zmluvná sankcia za nedodanie tovaru dodávateľom, ak medzi
účastníkmi obchodného vzťahu nedôjde k dohode o kúpnej cene do dvoch mesiacov odo dňa
doručenia písomného návrhu odberateľovi o zmene kúpnej ceny,
y) požadovanie garantovanej ceny na dobu viac ako 60 dní,
z) postúpenie pohľadávky podmienené súhlasom dlžníka,
aa) znevýhodňovanie dodávateľa alebo skupiny dodávateľov podmieňovaním používania
určitého typu obalu, ak je inému dodávateľovi umožnené používať ekonomicky výhodnejší
iný obal pri dodávke toho istého alebo podobného tovaru,
ab) iné konanie alebo opomenutie konania účastníka obchodného vzťahu voči druhému
účastníkovi obchodného vzťahu, ktoré sa odchyľuje od poctivého obchodného styku,
ac) prenášanie nákladov spojených s daňovým zaťažením alebo prenášanie plnení, ktoré sú
neprimeranou podmienkou, do zníženia kúpnej ceny.
Kontrolu v uvedených obchodných vzťahoch so zameraním sa na neprimerané zmluvné
podmienky v obchode s potravinami vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky. Predmetné ministerstvo môže na základe tohto zákona uložiť
kontrolovanému subjektu pokutu, v prípade ak dôjde k mareniu kontroly. Pokuty sa pohybujú
vo výškach 3 000 eur, ak ide o fyzickú osobu; 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa
a 100 000 eur, ak ide o právnickú osobu.
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Kontrola u kontrolovaného subjektu za účelom prešetrenia porušenia zákona sa môže
vykonať z vlastného podnetu ministerstva, z podnetu účastníka obchodného vzťahu alebo
z podnetu inej osoby. Podnet účastníka obchodného vzťahu alebo inej osoby na vykonanie
kontroly u kontrolovaného subjektu musí obsahovať: a) identifikačné údaje toho, proti komu
je podnet podaný; b) opis skutočnosti, ktorá má byť predmetom kontroly. Podnet je možné
podať aj anonymne, čo predchádzajúca právna úprava neumožňovala.
Zmluvy uzavreté medzi účastníkmi obchodného vzťahu pred 1. májom 2019 sú
účastníci obchodného vzťahu povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 30.
septembra 2019. Na právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv uzavretých medzi
účastníkmi obchodného vzťahu pred 1. májom 2019 sa vzťahujú ustanovenia týchto
zmlúv najneskôr do 30. septembra 2019.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov
Novela č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o
zmene a doplnení niektorých zákonov so sebou priniesla zmenu zákona č. 152/1995 Z. z.
o potravinách. Do predmetného zákona o potravinách došlo k doplneniu nového ustanovenia
§ 12 ods. 1 písm. q), ktorý upravuje novú zákonnú povinnosť predajcu potravín. Tá spočíva
v tom, že predajca potravín pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu
poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu
alebo inej obdobnej formy komunikácie je povinný zabezpečiť, aby najmenej polovicu
poľnohospodárskych výrobkov a potravín z celkového množstva poľnohospodárskych
výrobkov a potravín určených na účel propagácie a marketingu uvedených v každom letáku,
reklamnom časopise alebo inej obdobnej forme komunikácie tvorili poľnohospodárske
výrobky a potraviny označené dobrovoľnými údajmi v zmysle § 9b zákona o potravinách
(výrobky nesúce označenie vyrábané a umiestňované na trh v SR) alebo potraviny
vyrobené v Slovenskej republike. Predmetná novela nadobudla účinnosť dňa 01.05.2019.
Vyhláška č. 115/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018
Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
upravujúce servisné poukážky
Servisná poukážka v zmysle ustanovenia § 23 zákona o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch má povahu ceniny, ktorá má nominálnu hodnotu na nej uvedenú.
Servisné poukážky vydáva ministerstvo práce. Ministerstvo práce zabezpečuje tlač, distribúciu,
predaj, odkúpenie, spätný výkup, likvidáciu a správu zásob servisných poukážok, dozerá na
ich ochranu a bezpečnosť a kontroluje nakladanie so servisnými poukážkami pri ich distribúcii,
predaji, odkúpení, spätnom výkupe a likvidácii. Servisné poukážky sa vydávajú v nominálnej
hodnote desať eur.
Predmetná vyhláška upravuje technické parametre, grafickú úpravu a vzhľad servisnej
poukážky, ďalej vo svojom znení upravuje aj podmienky používania servisných poukážok,
ktoré sú upravené v zákone č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
V zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky servisná poukážka je určená na platbu
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a) fyzickej osoby alebo právnickej osoby za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu, ktorú
poskytol registrovaný sociálny podnik,
b) fyzickej osoby, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa
osobitného predpisu za službu, ktorú poskytol registrovaný sociálny podnik.
Vyhláška nadobudla účinnosť dňa 01.05.2019. Súčasťou vyhlášky sú aj prílohy,
v ktorých je zobrazený vzhľad servisnej poukážky.
Informácie 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
Národná rada SR dňa 04.12.2018 schválila zákon č. 368/2018 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 a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zákona nadobudla účinnosť dňa 01.01.2019,
pričom časť ustanovení nadobudlo účinnosť až dňa 01.04.2019.
Vyššie uvedenou novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa
má zabezpečiť on-line pripojenie všetkých elektronických registračných pokladníc na
portál finančnej správy, tzv. systém e-kasa. Podľa dôvodovej správy systém e-kasa
predstavuje systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní
integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu
finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
Zákonodarca si od prijatia tejto novely sľubuje, že systém e-kasa bude pre podnikateľov
znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardvéru, zníženie nákladov pri
prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie
podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie. Systém e-kasa
má napomôcť v boji proti daňovým únikom spočívajúcim v obchádzaní povinného evidovania
tržieb v pokladnici
Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej
správy (v podobe virtuálnej registračnej pokladnice) dobrovoľne, po novom bude online
pripojenie na finančnú správu povinné. eKasa je moderné online riešenie s benefitmi pre
podnikateľov. Pokladnicou môže byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP.
Ustanovenie § 2 zákona č. 289/2008 Z. z. bolo rozšírené o základne pojmy zákona a ich
vysvetlenie. V zmysle predmetného ustanovenia sa pokladnicou e-kasa klient rozumie online registračná pokladnica. Pričom za on-line registračnú pokladnicu sa považuje súbor
pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré
zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré
zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle, a ďalších
prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona. Zákon vo svojom
texte vysvetľuje aj ďalšie pojmy súvisiace so systémom e-kasa.
Novela zákona sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí sú v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z.
povinní evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo poskytnutia služieb v registračnej
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pokladnici a tiež na dovozcov a distribútorov registračných pokladníc. Podľa ustanovenia §
18ce predmetného zákona podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú
registračnú pokladnicu, môže najskôr od 1. apríla 2019 začať používať on-line
registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa zákonné požiadavky. Povinnosť podnikateľovi
začať používať on-line registračnú pokladnicu vzniká najneskôr od 1. júla 2019.
Zároveň podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona
prvýkrát od 1. apríla 2019, je povinný používať pokladnicu e-kasa klient (v tomto
prípade ide o novovzniknuté podnikateľské subjekty). V prípade nesplnenia si novej
povinnosti používaním e-kasy hrozí podnikateľovi uloženie pokuty. Pokuta sa podnikateľom
nebude ukladať, ak požiadali o vydanie kódu pokladne do 30.06.2019 (popri tejto povinnosti
je potrebné mať správnu online pokladňu, ak ju podnikatelia nemajú, mali by si ju čo najskôr
objednať).
Na to, aby mohol podnikateľ používať e-kasu je potrebné, aby disponoval internetovým
pripojením, nakoľko to zabezpečuje prenos dát do centrálneho úložiska finančnej správy.
Podnikateľský subjekt musí taktiež požiadať akýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu
pokladnice e-kasa klient (žiadosť sa podáva elektronicky, vyplnením formulára, zverejneného
na webovom sídle finančnej správy).
Dňa 19.06.2019 Národná rada SR schválila novelu (č. 188/2019 Z. z.) predmetného
zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Znenie novely nadobudlo
účinnosť dňa 01.07.2019, pričom jej podstatou je odklad ukladania pokút za
nepripojenie sa na systém e-kasa.
Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za
nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu
tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice ekasa klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad
takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje
dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice,
alebo ak sa začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti
tohto zákona.
Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie online registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby
podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice
e-kasa klient a pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6; podmienka
primeraného postupu podľa § 10 ods. 6 sa pre takýchto podnikateľov na obdobie do dňa
účinnosti tohto zákona neuplatní. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto
podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom
účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice,
alebo ak sa začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom
účinnosti tohto zákona.
Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a
podnikateľ k dátumu zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice neuviedol
do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1
používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej
registračnej pokladnice.
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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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