
   

Podnikateľské kilečko 



Vážený klient,  

 

prinášame Vám stručný prehľad zmien schválených Národnou radou SR, ktoré obsahuje zákon 

označovaný vládou ako ,,Podnikateľské kilečko“. Cieľom zákona je zlepšenie podnikateľského 

prostredia, zasiahnutého opatreniami v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou.  
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1. Zmeny obchodného zákonníka  

Pre spoločnosti s ručením obmedzeným sa viac nevyžaduje, aby účtovná závierka, ktorej výsledky 

majú byť použité ako podklad pre zvýšenie základného imania, bola overená audítorom.  

 

2. Zmeny v živnostenskom zákone 

Pri zápise viazanej živnosti pravidelnej kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov sa namiesto 

osvedčenia vyžaduje len potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb. 

 

3. Zmeny zákona o správnych poplatkoch  

Zmeny sa priaznivo dotknú firiem a SZČO, ktoré Úradu verejného zdravotníctva SR zasielajú 

oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov a nových potravín, ktoré sa umiestňujú na 

trh. Správny poplatok za vyššie uvedený úkon bude znížený z 50 € na 30 € a to aj za konanie začaté 

a právoplatne neukončené pred nadobudnutím účinnosti novely zákona.  

 

4. Zmeny zákona o potravinách. 

Navrhovanou úpravou dôjde k opätovnému priznaniu odkladného účinku v prípade podania 

odvolania proti rozhodnutiu o uložení pokuty. Odkladný účinok bude priznaný aj tým konaniam, 

ktoré začali pred účinnosťou navrhovaných zmien a neskončili do nadobudnutia účinnosti novely 

zákona. 

 

5. Zmeny zákona o cenách  

Podnikatelia predávajúci tovar, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácia sú oslobodení od povinnosti 

viesť trojročnú evidenciu o cenách vrátane kalkulácii nákladov a zisku. 

 

6. Zmeny zákona o povinných výtlačkoch 

Povinnosť vydavateľov neperiodickej tlače do 10 dní odovzdať povinné výtlačky do vybraných knižníc 

sa zjednocuje a zužuje o tlačoviny reklamnej povahy. Rozhodujúcim faktorom pre zaslanie 

konkrétnej publikácie do vybranej knižnice odteraz nie je náklad, ale jej obsah.  

 

7. Zmeny zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat 

Žiadatelia o vydanie osvedčenia na chov rýb nemusia predkladať údaje potrebné na účely overenia 

vlastníckeho práva k vodnej stavbe, ak žiadatelia neboli vlastníci vodnej plochy, avšak budú predkladať 

kópiu zmluvy alebo iného dokladu, ktorý ich oprávňuje užívať takúto vodnú stavbu. 

 

8. Zmeny zákona o účtovníctve 

Riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať povinne overenú audítorom účtovná 

jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom a ku dňu zostavovania účtovnej závierky 

sú splnené aspoň dve z týchto podmienok: celková suma majetku presiahla 4 000 000 Eur, čistý obrat 

presiahol 8 000 000 Eur, priemerný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol číslo 

50.  

 

9. Zmeny zákona o sociálnom poistení 

Zrušuje sa povinnosť poistenca (fyzickej osoby aj tuzemskej SZČO) do 8 dní písomne oznámiť soc. 

poisťovni zmenu osobných údajov, nakoľko tieto údaje bude poisťovňa získavať z Registra fyzických 

osôb.  

 



Zavedený bol tzv. princíp druhej šance, ktorý umožňuje splniť zákonom stanovenú povinnosť 

v dodatočnej sedem dňovej lehote a vyhnúť sa tak uloženiu pokuty.  

 

Zamestnávateľom sa vo vzťahu k sociálnej poisťovni zrušujú nasledujúce povinnosti:  

 odhlásiť sa z registra zamestnávateľov po odhlásení posledného zamestnanca z registra 

poistencov a dôchodkového sporenia (povinnosť prechádza na soc. poisťovňu), 

 oznámiť zmeny v osobných údajoch zamestnancov (s výnimkou zamestnancov bez trvalého 

pobytu na území SR), 

 oznámiť zmeny údajov o dni vzniku/skončení pracovného pomeru, 

 oznámiť zmenu údajov o tom, že zamestnanec je štatutárnym orgánom (alebo jeho členom) 

zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, 

 oznámiť začiatok a skončenie čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky  

zamestnancom,  

 predložiť poisťovni písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených 

nedostatkov, 

 informovať o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky. 

 

Lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť evidenciu, ktorú vedie o svojich 

zamestnancoch na účely soc. poistenia sa predlžuje do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah.  

 

10. Zmeny zákona o obchodnom registri 

Do 30.09.2022 sa predlžuje lehota na splnenie novovzniknutej povinnosti platnej od 01.10.2020, 

podľa ktorej osoby zapísané do obchodného registra musia doplniť údaje týkajúce sa identifikácie 

osôb zapisovaných do obchodného registra v postavení spoločníkov, štatutárnych orgánov alebo 

členov štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristov, členov 

dozorného orgánu, likvidátorov, správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov, vedúcich 

podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb. 

 

11. Zmeny zákona o dani z príjmov 

Zmena nastáva pri spôsobe výpočtu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky. Umožňuje 

sa automatické zvýšenie preukázateľných výdavkov na spotrebu pohonných látok o 20 %, 

prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo technickom preukaze, prípadne 

podľa doplňujúcich údajov uvedených výrobcom alebo predajcom a to bez povinnosti dokladovania 

vyššej spotreby (rovnaká možnosť sa zavádza aj pri nákladných automobiloch a pracovných 

mechanizmoch). Ak sa skutočná spotreba nezhoduje s uvádzanou spotrebou alebo nie je uvedená 

vôbec, možno vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom od autorizovanej osoby.  

 

12. Zmeny zákona o službách zamestnanosti 

Vypúšťa sa ukladanie pokuty za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce 

voľné pracovné miesta a ich charakteristiku, nakoľko účel ustanovenia je možné dosiahnuť aj iným 

spôsobom.  

 

13. Zmeny zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 

S cieľom zníženia dopadov pandémie sa umožňuje predaj spotrebiteľského balenia cigár alebo 

cigariek označeného kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, 

ktorým je veľké písmeno ,,B“ aj po 30.11.2020. Pôvodné obdobie dopredaja do 30.11.2020, sa predlžuje 



do 31.05.2021. Lehota na oznámenie colnému úradu o množstve nepredaných spotrebiteľských balení 

je predĺžená do 31.06.2021.     

 

14. Zmeny zákona o tepelnej energetike  

Povinnosť zabezpečiť overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné 

miesto spolu s povinnosťou preukázať splnenie podmienky účinného centralizovaného zásobovania 

teplom neplatí pre dodávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu podľa 

osobitného predpisu. 

 

15. Zmeny zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  

Úpravou sa umožňuje uskutočniť verejné prerokovania, ktorých cieľom je pokračovať v konaniach 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rokovania bude možné uskutočniť len za dodržania 

podmienok podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.  

 

16. Zmeny zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej ako ,,BOZP“) 

Novela zákona upravuje doterajšiu formuláciu, z ktorej nebolo zrejmé v akých pravidelných 

intervaloch je zamestnávateľ povinný vyhodnocovať koncepciu politiky BOZP. Podľa nového znenia 

zákona je tak zamestnávateľ povinný koncepciu politiky BOZP podľa potreby nie len aktualizovať, 

ale aj vyhodnocovať a vypúšťa sa pôvodne nejasná formulácia ,,v pravidelných intervaloch“. 

 

Povinnosť zamestnávateľa vymenovať jedného alebo viacerých zamestnancov za zástupcov 

zamestnancov pre bezpečnosť, sa podľa nového znenia zákona bude vzťahovať len na zamestnávateľov, 

ktorí zamestnávajú 10 a viac zamestnancov, alebo ktorých kód podľa štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.  

 

17. Zmeny zákona o inšpekcii práce 

Mení sa znenie ustanovenia zákona, podľa ktorého bol inšpektor práce oprávnený na základe 

výsledkov inšpekcie nariadiť odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách ním určených. 

Slová ,,ihneď alebo v lehotách ním určených“ sa novelou zákona z ustanovenia vypúšťajú z dôvodu ich 

neurčitosti.  

 

18. Zmeny zákona o veterinárnej starostlivosti  

Vypúšťa sa ustanovenie vylučujúce odkladný účinok podaného odvolania proti rozhodnutiam 

o uložení poriadkovej pokuty, pokuty za iný správny delikt, pokuty za neodstránenie nedostatkov 

v určenej lehote a o uložení pokuty za opätovné porušenie povinnosti.  

 

Prechodné ustanovenie zároveň ustanovuje, že konania o uložení pokút, ktoré sa právoplatne 

neskončili do nadobudnutia účinnosti novely zákona, sa podľa nového znenia dokončia, teda bude 

konaniam opätovne priznaný odkladný účinok odvolania.  

 

19. Zmeny zákona o ochrane spotrebiteľa  

Povinnosť predávajúceho mať pri predaji tovaru kontrolnú váhu sa bude vzťahovať len na predaj  

výrobkov predávaných na množstvo, resp. tovar, ktorý je potrebné odvážiť (ovocie, zelenina a pod.). 

Zrušuje sa povinnosť predávajúceho mať reklamačný poriadok vystavený na viditeľnom mieste 

dostupnom spotrebiteľovi a zariadenia spoločného stravovania nie sú povinné mať reklamačný 

poriadok vôbec.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124/20200404#prilohy


Zavádza sa možnosť počítať lehotu na vybavenie reklamácie až od momentu, kedy bol predmet 

reklamácie prevzatý predajcom, najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo 

zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, ustanovuje 

novela zákona aj prechodné obdobie na reklamácie uplatnené pred 12.03.2020 a zároveň nevybavené 

do tohto dátumu v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie. Takéto reklamácie je predajca oprávnený 

vybaviť do 30 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie.  

 

Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie, v prípade, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť dňom prevzatia predmetu 

reklamácie, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.  

 

20. Zmeny zákona o registri trestov 

Predlžuje sa platnosť splnomocnenia vydaného na účely vyžiadania výpisu z registra trestov z 30 na 

90 dní. 

 

21. Zmeny zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

S cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie sa rušia viaceré povinnosti prevádzkovateľov voči Úradu 

verejného zdravotníctva (ďalej len ,,ÚVZ“), čím dochádza k zníženiu ako administratívnej, tak aj 

finančnej záťaže pre  prevádzkovateľov vybraných zariadení.  

 

Nadobudnutím účinnosti zákona sa ruší:  

 povinnosť prevádzkovateľov zariadení iných druhov soc. služieb (denné centrum, stredisko 

osobnej hygieny), prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia, športového zariadenia, zariadenia 

starostlivosti o ľudské telo, zariadenia spoločného stravovania a držiteľov oprávnenia na 

odstraňovanie azbestu zo stavieb, predkladať na schválenie prevádzkový poriadok ako aj 

návrh na jeho zmenu, príslušnému ÚVZ; 

 

 povinnosť vykonávania činnosti na objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia 

hluku, infrazvuku a vibráciám len osobami, ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii. 

Zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a zdravotného prostredia 

pri vykonávaní prác zaradených do druhej kategórie, je zamestnávateľ povinný namiesto 

každých 18 mesiacov vykonať aspoň raz za 24 mesiacov; 

  

 povinnosť zamestnávateľa oznámiť do 15.01. príslušného kalendárneho roka ÚVZ údaje 

o zamestnancoch vykonávajúcich prácu druhej kategórie;  

 

 povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre prevádzky, v ktorých 

zamestnanci vykonávajú práce prvej kategórie (pre práce druhej, tretej a štvrtej kategórie ostáva 

povinnosť naďalej v platnosti); 

 

 povinnosti zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú 

zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, záťaži teplom alebo chladom. Povinnosť vypracovania 

prevádzkového poriadku naďalej platí pre prevádzky, kde zamestnanci vykonávajú rizikové 

práce; 

 

 povinnosť požiadať príslušný ÚVZ o schválenie prevádzky pri zmene subjektu, ktorý 

priestory prevádzkuje a súčasne nedochádza k žiadnej inej zmene, sa nahrádza oznamovacou 



povinnosťou o zmene subjektu. K nahradeniu oznamovacou povinnosťou dochádza aj pred 

začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa nevzťahuje posudková povinnosť ÚVZ.   

 

Umožňuje sa vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy 

v prípade, ak vstup povolí prevádzkovateľ a zabezpečí hygienické opatrenia na ochranu podávaných 

jedál a nápojov.  

 

Konanie o uvedení priestorov do prevádzky, ktoré si vyžaduje objektivizáciu faktorov životného 

prostredia alebo pracovného prostredia, začalo pred 01.07.2020 a nebolo do 30.06.2020 právoplatne 

ukončené, sa dokončí podľa doteraz platných právnych predpisov.  

 

22. Zmeny zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice  

Podnikatelia viac nie sú povinní sprístupňovať na predajnom mieste vyobrazenie pokladničného 

dokladu vyhotoveného e-kasou.  

 

23. Zmeny zákona o poľovníctve 

Pre komoru bola zavedená povinnosť predkladať Ministerstvu financií SR prehľad o príjmoch 

a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny rok do 31.6. so stavom k 31.12.. Komora je povinná 

umožniť ministerstvám nahliadnuť do listinných podkladov preukazujúcich pravdivosť údajov 

uvádzaných v prehľade o predložených príjmoch a výdavkoch.  

 

24. Zmeny zákona o vinohradníctve a vinárstve  

Namiesto zákonom pevne určeného obdobia sa ustanovuje flexibilné určovanie období, v ktorých 

možno ponúkať burčiak spotrebiteľovi a dátumu, od ktorého je možné uvádzať víno vo fľašiach na 

trh. Uvedená zmena umožňuje lepšie reagovať na poveternostné podmienky a úrodu v konkrétnom 

roku, kde určovanie konkrétnych období bude povinnosťou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR.  

 

25. Zmeny daňového poriadku  

Predlžuje sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly z 15 na 30 pracovných 

dní od doručenia protokolu daňovému subjektu. 

 

26. Zmeny zákona o regulácii v sieťových odvetviach  

Zvyšuje sa transparentnosť úradu spolu so zodpovednosťou jeho predsedu, ktorého vláda odvolá 

v prípade, že poruší predpisy o zverejňovaní cenových rozhodnutí, cenových návrhov a iných 

povinností uvedených v zákone. Príslušný úrad je povinný zverejňovať všetky cenové rozhodnutia, 

návrh ceny a všetky jeho zmeny  na svojom webovom sídle pri zákonom stanovených činnostiach.  

 

27. Zmeny zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov  

Doterajšie podmienky na vykonanie pravidelnej kontroly vykurovania alebo klimatizácií oprávnenou 

osobou sa upravujú tak, že oprávnená osoba si môže dohodnúť postup prípravy na pravidelnú 

kontrolu zariadení podľa možností konkrétneho subjektu.  

 

28. Zmeny puncového zákona  

Povinnosť obchodníka alebo výrobcu označovať, prípadne nechávať označovať všetok tovar, ktorý sám 

vyrobil alebo doviezol pridelenou zodpovednostnou značkou sa obmedzuje len na tzv. nadlimitný 

tovar.  

 



29. Zmeny zákona o výbere mýta a zmena zákona o diaľničnej známke 

Doterajšie lehoty na uloženie pokuty s dĺžkou trvania dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný úrad 

dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov od porušenia povinnosti sa rušia. Namiesto 

toho sa zavádza lehota s dĺžkou trvania 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, v ktorej je príslušný 

úrad povinný začať konanie o uložení pokuty.  Konania začaté pred účinnosťou novely zákona sa 

dokončia podľa doteraz platných právnych predpisov.  

 

30. Zmeny zákona o diaľničnej známke 

Lehota na uloženie pokuty sa mení z dvoch rokov na 60 dní, odo dňa, keď došlo k porušeniu 

povinnosti. Aj v tomto prípade sa konania začaté pred účinnosťou novely zákona sa dokončia podľa 

doteraz platných právnych predpisov.  

 

31. Zmeny zákona o energetickej efektívnosti 

Veľký podnik je odteraz povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky 

súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list do 30 dní od jeho vyhotovenia len 

v prípade, ak ho nezaslal audítor.  

 

Ak veľký podnik splní zákonom uvedené podmienky (zníženie spotreby za posledné 4 roky aspoň o 8% 

a preukázania úspory realizáciou opatrení z posledného auditu), môže požiadať predmetnú 

organizáciu o vydanie potvrdenia o aktualizácii energetického auditu na ďalšie 4 roky.  

 

Ďalšou zmenou je zjednodušenie energetického auditu pri spotrebe menšej ako 10 MWh za posledné 4 

roky a zníženie sankcie za nevykonanie povinného auditu v stanovenom intervale z pôvodných 

5 000 Eur na 500 Eur.  

 

32. Zmeny zákona o tvorbe právnych predpisov  

Ak dôjde k zmene predpisov upravujúcich dane a odvody, zmeny tohto druhu predpisov môžu 

nadobudnúť účinnosť najskôr 1. Januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

 

33. Zmeny zákona o podpore malého a stredného podnikania 

Zavádza sa možnosť poskytnutia podpory vo forme dotácie na kompenzáciu škôd vzniknutých 

podnikom do 250 zamestnancov v dôsledku opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych 

dôsledkov pandémie.  

 

34. Zmeny zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  

Ruší sa povinnosť lepiť kontrolné nálepky o vykonaní technickej, emisnej kontroly a kontroly 

originality, na čelné sklo vozidla.  

 

35. Zmeny zákona o metrológii 

Používateľ určeného meradla odteraz môže zabezpečovať jeho overenie nie len osobne ale aj 

prostredníctvom inej poverenej osoby, ktorou môže byť napríklad zamestnanec. Medzi ďalšie zmeny 

patrí vypustenie zákazu sprostredkovania metrologickej kontroly osobou, ktorá nie je autorizovaná, 

ako aj predĺženie lehoty pre autorizované osoby a kalibračné laboratóriá na plnenie podmienok 

akreditácie do 30.06.2021.  

 

Konanie o uložení pokuty za sprostredkovanie metrologickej kontroly alebo úradného merania bez 

autorizácie začaté a právoplatne neskončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa zastaví.  

 



36. Zmeny zákona o zájazdoch 

Namiesto povinnosti cestovnej kancelárie bezodkladne informovať orgán dohľadu o predaji zájazdov 

obchodníkovi mimo SR, je cestovná kancelária povinná poskytnúť kópiu oprávnenia na podnikanie 

orgánu dohľadu len na jeho žiadosť, a ruší sa aj povinnosť zabezpečiť úradný preklad dokladov 

zahraničného obchodníka. Namiesto zasielania rovnopisu zmluvy o ochrane pre prípad úpadku 

postačuje oznámenie orgánu dohľadu.  

 

Precizuje sa aj obsah poznámok účtovných závierok tak, aby bolo jednoduchšie uviesť všetky 

zinkasované tržby, teda zaplatené celé sumy aj zálohy za zájazdy.  

 

37. Zmeny zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 

Podanému rozkladu proti rozhodnutiu o uložení poriadkovej pokuty a rozhodnutiu o uložení pokuty 

za správny delikt je novelou zákona priznaný odkladný účinok. Konania o uložení pokuty začaté 

a právoplatne neskončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa novej právnej 

úpravy.  

 

38. Zmeny zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

Banky a pobočky zahraničných bánk viac nemajú povinnosť uhrádzať splátky osobitného odvodu, 

no v platnosti ostáva povinnosť uhradiť predmetný odvod za prvý a druhý štvrťrok roku 2020.  

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, nie len ohľadom ,,podnikateľského kilečka“, nás prosím neváhajte 

kontaktovať. 

JUDr. Tomáš Pavlovič 



 


