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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, 2020
Materiál bol vypracovaný na základe právneho stavu k 30.09.2020
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

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

Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so
zlepšovaním
podnikateľského
prostredia
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19

Pozn.1

Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so
zlepšovaním
podnikateľského
prostredia
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19
Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch,
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so
spojených službách cestovného ruchu,
zlepšovaním
podnikateľského
prostredia
niektorých podmienkach podnikania v
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia
cestovnom ruchu a o zmene a doplnení
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVIDniektorých zákonov
19
Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so
zlepšovaním
podnikateľského
prostredia
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia
zmene a doplnení niektorých zákonov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 314/2012 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

Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so
zlepšovaním
podnikateľského
prostredia
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19
Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so
zlepšovaním
podnikateľského
prostredia
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19
Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so
zlepšovaním
podnikateľského
prostredia
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19

Poznámka: charakter novelizácie: 1 - priama úprava zákona, 2 - komplexná úprava viacerých zákonov.
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ZMENY V LEGISL ATÍVE S NADOBUDNUTOU ÚČINNOSŤOU
V 3.Q 2020 (01.07.2020 - 30.09.2020)
Informácie o zmene a doplnení zákona 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
číslo novely

dátum schválenia novely

dátum účinnosti novely

zákon č. 198/2020 Z. z.

09.07.2020

21.07.2020

V dôsledku zmiernenia negatívnych následkov koronakrízy bolo prijaté ustanovenie § 13a
zákona č. 290/2016 Z. z., ktorého cieľom je zjednodušiť poskytovanie dotácií MSP
transparentným a efektívnym spôsobom, tak aby sa dotácia dostala k adresátovi podpory v čo
najkratšom čase. Zároveň je možné poskytnúť podporu vo forme dotácie z rozpočtovej
kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok aj na kompenzáciu škôd vzniknutých MSP
ako priame následky alebo nepriame následky opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych
následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.
Na účel posúdenia žiadosti o dotáciu sa tieto podmienky: žiadateľ má vysporiadané
finančné vzťahy so štátnym rozpočtom; nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, neporušil
v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania; nemá evidované
nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti považujú za splnené. Niektoré skutočnosti je možné preukázať
vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
číslo novely

dátum schválenia novely

dátum účinnosti novely

zákon č. 198/2020 Z. z.

09.07.2020

21.07.2020

Prijatou novelou došlo k úprave povinnosti predávajúceho, pričom povinnosť umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si hmotnosť výrobku podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č.
250/2007 Z. z. sa vzťahuje na predávajúceho, ktorý predáva výlučne výrobky predávané na
množstvo.
Vypustením ustanovenia § 17 došlo zo znenia zákona k odstráneniu povinnosti
predávajúcich baliť výrobky a poskytovať obalový materiál, keďže problematika je riešená
komplexne v zákone o obaloch. Uvedená povinnosť bola v zákone o ochrane spotrebiteľa
upravená duplicitne.
Od účinnosti tejto novely povinnosť mať reklamačný poriadok na prevádzkach sa
nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania. Zároveň došlo k vypusteniu povinnosti
umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi aj v ďalších
prevádzkach.
Medzi ďalšiu zmenu v tomto zákone možno uviesť upravenie začatia plynutia lehoty na
reklamáciu tak, aby začala plynúť až potom, čo predajca prevzal reklamovaný výrobok.
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Ďalšou zmenou je, že po zistení menších nedostatkov nepristúpi Slovenská obchodná
inšpekcia k ukladaniu pokuty subjektu, ale stanoví lehotu na odstránenie zistených
nedostatkov. Ustanovenie § 24 ods. 6 predmetného zákona znie: „Ak ide o menej závažné
porušenie povinnosti podľa odseku 1, na základe postupu podľa odseku 5, orgán dozoru
môže pred rozhodnutím o uložení pokuty povinného vyzvať, aby upustil od
protiprávneho konania a v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov
protiprávneho konania. Vo výzve orgán dozoru oznámi následky protiprávneho konania, určí
povinnému primeranú lehotu na výkon opatrení na ich nápravu a poučí ho o následkoch v
prípade ich nevykonania. Ak povinný upustí od protiprávneho konania a vykoná
opatrenia podľa predchádzajúcej vety, orgán dozoru nevydá rozhodnutie o uložení pokuty.
Ak povinný neupustí od protiprávneho konania a nevykoná opatrenia na nápravu následkov
protiprávneho konania oznámených vo výzve v určenej lehote, orgán dozoru rozhodne o
uložení pokuty podľa odseku 1.“.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách
cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
číslo novely

dátum schválenia novely

dátum účinnosti novely

zákon č. 198/2020 Z. z.

09.07.2020

21.07.2020

V zákone o zájazdoch došlo k odstráneniu niekoľkých povinností podnikateľov
pôsobiacich v tejto podnikateľskej oblasti. Zmeny prispeli k upusteniu od povinnosti:
 cestovnej agentúry predkladať doklady o zahraničnej cestovnej kancelárii
cestujúcemu, nakoľko v zmysle § 14 ods. 3 je predajca zájazdu aj tak povinný
informovať cestujúceho o tom, pre koho je uzatvorenie zmluvy o zájazde
sprostredkované;
 cestovných kancelárií a cestovných agentúr mať na prevádzkach úradne preložené
doklady o ich oprávnení podnikať;
 cestovnej kancelárie zasielať rovnopis zmluvy o ochrane pre prípad úpadku
orgánu dohľadu, pričom postačuje, ak cestovná kancelária oznámi orgánu dohľadu
údaje, ktoré je povinný orgán dohľadu zverejňovať v zozname cestovných kancelárií.
 cestovných kancelárií a cestovných agentúr pri zahraničných cestovných kanceláriách,
ktorých produkty predávajú zasielať ich poistné certifikáty orgánu dozoru –
Slovenskej obchodnej inšpekcii (ďalej len „SOI“).;
 štvrťročne zasielať priebežné účtovné výkazy aj s prílohami SOI bezprostredne
po ich zostavení. Po novom cestovná kancelária predloží priebežnú účtovnú závierku
až na žiadosť dozorného orgánu.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
číslo novely

dátum schválenia novely

dátum účinnosti novely

zákon č. 198/2020 Z. z.

09.07.2020

21.07.2020

Predmetná novelizácia prispela k zrušeniu viacerých povinností, ktoré doteraz museli
podnikatelia dodržiavať:
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-

-

-

-

-

-

oznamovať ÚVZ SR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú
do druhej kategórie;
zrušenie opätovného schvaľovania podnikateľských priestorov pre nový subjekt pri
zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky;
predkladať osvedčenie o akreditácii v procese získania odbornej spôsobilosti;
mať osvedčenie o akreditácii ako jednu z podmienok na vykonávanie činnosti
kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného a pracovného
prostredia, pokiaľ ide o zisťovanie fyzikálnych faktorov;
prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb,
predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na
schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu;
prevádzkovateľov telovýchovno-športových zariadení predkladať príslušnému orgánu
verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie ako aj návrh na jeho
zmenu;
prevádzkovateľov zariadení starostlivosti o ľudské telo predkladať príslušnému orgánu
verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie ako aj návrh na jeho
zmenu;
prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania predkladať príslušnému orgánu
verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj predkladať návrh
na jeho zmenu;
zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých
zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii;
zamestnávateľov predkladať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú
zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom ÚVZ;
zamestnávateľov predkladať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú
zamestnanci vystavení fyzickej záťaži ÚVZ;
držiteľov oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb predkladať na schválenie
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok.

Zároveň novela mala vplyv na úpravu niektorých povinností podnikateľov, a to
v nasledovnej podobe:
-

-

-

-

umožnenie vstupu osôb so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na
konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak vstup povolí prevádzkovateľ
zariadenia verejného stravovania;
úprava podmienok pre osoby, ktoré vykonávajú činnosti na objektivizáciu expozície
obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám tak, aby sa zrušila povinnosť,
že túto činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré sú držiteľom osvedčenia
o akreditácii;
vypustenie posudkovej činnosti a jej nahradenie oznamovacou povinnosťou pri
vybraných typoch prevádzok;
vypustenie posudkovej povinnosti a jej nahradenie oznamovacou povinnosťou pri
prevádzkach, ktoré už boli orgánom verejného zdravotníctva schválené a ak dochádza
len k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory
prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní;
úprava povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb predkladať na
schválenie a dodržiavať prevádzkový poriadok;
nahradenie povinnosti požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o schválenie
prevádzky a do času kladného posúdenia zdržať sa v nej vykonávania činnosti pred
začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa táto povinnosť nevzťahuje, oznamovacou
povinnosťou;
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-

zníženie frekvencie posudzovania zdravotného rizika na pracovisku, na ktorom
zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie z 18 na 24 mesiacov;
umožnenie otvorenia vybraných prevádzok po splnení všetkých požiadaviek bez
finálnej kontroly ÚVZ SR.

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
číslo novely

dátum schválenia novely

dátum účinnosti novely

zákon č. 198/2020 Z. z.

09.07.2020

21.07.2020

V obchodnom zákonníku došlo k zmene v ustanoveniach, ktoré upravujú podmienky
zvýšenia a zníženia základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným. Na základe
nového znenia § 144 ods. 1 obchodného zákonníka môže valné zhromaždenie rozhodnúť,
že nerozdelený zisk alebo iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené,
alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo
vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže
takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4.
V ods. 2 rovnakého ustanovenia novela zrušila povinnosť s.r.o., ktorá nemá povinnosť
auditu, predkladať pri zvyšovaní základného imania obchodnému súdu audit spoločnosti.
Znenie ods. 2 § 144 upravuje: „Zvýšiť základné imanie podľa odseku 1 možno iba na základe
schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky, ak ku dňu konania valného zhromaždenia
uplynulo najviac šesť mesiacov odo dňa, ku ktorému sa táto účtovná závierka zostavuje.
Overenie účtovnej závierky audítorom sa nevyžaduje, ak sa na zvýšenie základného
imania použije nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom a
hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred
jeho zvýšením.“
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov
číslo novely

dátum schválenia novely

dátum účinnosti novely

zákon č. 198/2020 Z. z.

09.07.2020

21.07.2020

V ustanovení § 231 ods. 1 písm. j) došlo k pozmeneniu znenia povinnosti uloženej
zamestnávateľovi v nižšie uvedenom znení. V podstate ide o predĺženie lehoty na splnenie
povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového
poistenia pre zamestnancov, ktorý po skončení pracovného pomeru nežiadajú o starobný
dôchodok, z 8 dní na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom sa skončil právny vzťah. Pozmenené ustanovenie znie: „Zamestnávateľ je povinný
viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto
evidenciu Sociálnej poisťovni do
1. konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa
skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi,
2. ôsmich dní
2a. od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca,
2b. odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.“

Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP – aktualizácia 3. štvrťrok 2020

Informácie o zmene a doplnení zákona č. 314/2012 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
číslo novely

dátum schválenia novely

dátum účinnosti novely

zákon č. 198/2020 Z. z.

09.07.2020

21.07.2020

V predmetnom zákone došlo k vypusteniu ustanovenia § 8 ods. 5, ktorý ukladal
podnikateľom na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného
dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo
pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.
Informácie o zmene a doplnení zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole
vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
číslo novely

dátum schválenia novely

dátum účinnosti novely

zákon č. 198/2020 Z. z.

09.07.2020

21.07.2020

Prijatá novela spôsobila vypustenie § 6 ods. 1 zákona č. 314/2012 Z. z., ktorý vo svojom
znení ukladal podnikateľom povinnosť oznámiť požiadavky na prípravu vykurovacieho
systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly vlastníkovi budovy
alebo príslušnej osobe najmenej desať pracovných dní pred dňom vykonania pravidelnej
kontroly. Po vypustení tejto povinnosti si podnikateľ môže s dotyčným subjektom dohodnúť
flexibilnejšiu lehotu na výkon pravidelnej kontroly.
V zmysle nového znenia § 7 vyššie uvedeného zákona činnosť oprávnenej osoby v oblasti
pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly klimatizačného systému
je živnosťou podľa osobitného predpisu; osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je
potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti pravidelnej
kontroly vykurovacieho systému alebo pravidelnej kontroly klimatizačného systému.
Pôvodne sa vyžadovalo ako osobitná podmienka osvedčenie.
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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