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MONITORING PRÁVNYCH PREDPISOV 
 
 

1. Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Účinnosť: 1. januára 2021 

 
Stručný popis: 

Účelom prijatého zákona je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a 
nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v 
podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia 
pohľadávok veriteľov.  
 
O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky 
centrum svojich hlavných záujmov, pričom zákon špecificky upravuje, ktorí podnikatelia/inštitúcie do 
okruhu osôb oprávnených žiadať o túto ochranu nespadajú.  
 
Voči podnikateľovi, ktorému bola na základe jeho žiadosti poskytnutá dočasná ochrana, nie je možné 
okrem iného začať konkurzné konanie ani exekučné konanie, dokonca s ním nie je možné vypovedať 
zmluvu pre jeho omeškanie, ibaže by bola splnená zákonom stanovená výnimka. 
 
Pre podnikateľa pod dočasnou ochranou sa zavádza možnosť úverového financovania na účel 
zachovania prevádzky podniku.  

 
 

2. Zákon č. 420/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej 
investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  
 

Účinnosť: 1. januára 2021 
 

Stručný popis: 
Prijatý zákon reaguje na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, nakoľko vplyv 
pandémie nepredvídateľným spôsobom ovplyvnil schopnosť prijímateľov investičnej pomoci plniť ich 
povinnosti a podmienky vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, resp. schválení investičnej pomoci. 
Prijatým zákonom sa tieto podmienky z hmotného a časového hľadiska zmierňujú.  
 
Zároveň, vzhľadom na akútnu potrebu podpory hospodárskeho rozvoja, zákon dočasne zmierňuje 
niektoré podmienky aj pre nové investície, o ktoré sa budú môcť potenciálne uchádzať záujemci o 
investičnú pomoc. 
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3. Zákon č. 279/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trenej 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 

 
Účinnosť: 1. novembra 2020   

 
Stručný popis: 

Zákonom sa transponuje európska legislatíva, tzv. V. AML smernica. Zákon, okrem iného, zavádza dve 
nové platobné služby (poskytovanie platobnej iniciačnej služby a služby informovania o platobnom účte) 
a stanovuje, že povinnou osobou v zmysle zákona 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 je aj poskytovateľ vyššie uvedených služieb.  
 
Upravujú sa pravidlá o elektronickej identifikácii a autentifikácii klientov. Medzi povinné osoby sa 
zaraďujú aj subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi menami, pričom podmienkou 
poskytovania uvedených služieb bude získanie živnostenského oprávnenia.  
 
Rozširuje okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom 
a súčasne sa znižuje limit pre predplatené platobné prostriedky z 250 EUR na 150 EUR.  

 
 

4. Zákon č. 359/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

 
Účinnosť: 1. januára 2021 

 
Stručný popis: 

Zákon upravuje podmienky pre podporu obstarávaných nájomných bytov a to zavedením opatrení, 
ktoré budú motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu nájomného 
bývania.  
 
Zavádza sa napr. možnosť podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie nájomného bytu 
stavebnou úpravou nebytovej budovy, za podmienky, že po vykonaní stavebnej úpravy vznikne byt v 
bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.  
 
 

5. Zákon č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z. a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  
 

Účinnosť: 1. januára 2021 
 

Stručný popis:  
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Zákonom sa transponuje európska legislatíva týkajúca sa energetickej efektívnosti a energetickej 
hospodárnosti budov. Zavádzajú sa okrem iného pravidlá pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a 
klimatizačných systémov, pravidelnosť, rozsah, obsah, postup kontroly, ako aj prípady, kedy kontrolu 
nebude potrebné vykonať a taktiež sa upravujú definície vykurovacích a klimatizačných systémov.  
 
Upravuje sa povinnosť inštalácie individuálnych meracích zariadení a ich digitalizácia. Zavádza sa 
povinnosť pre nebytové budovy s inštalovaným výkonom vykurovacích a klimatizačných 
systémov vyšším ako 290 kW mať nainštalovaný systém automatizácie a riadenia budovy. 

 
 

6. Zákon č. 416/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 
Účinnosť: 1. januára 2021 

 
Stručný popis:  

Koncom roka 2020 bolo novelizovaných niekoľko ustanovení zákona o dani z príjmov. Najdôležitejšie 
zmeny sa týkajú uplatnenia 15% sadzby dane z príjmu, zrušenia oslobodenia 13. a 14. platu od dani 
z príjmov, zmeny výšky daňového bonusu, oslobodenie pomoci poskytnutej počas pandémie od dani 
z príjmov (ide o plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce a plnenia poskytované podľa 
zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR) a niektoré úpravy týkajúceho sa 
medzinárodného zdaňovania.  
 
Zníženú 15% sadzbu dane môže uplatniť iba daňovník s príjmami do 49 790 EUR. V zmysle prechodných 
ustanovení sa nová hranica príjmu 49 790 EUR prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína 
najskôr 1. januára 2021. Preto pri podávaní daňového priznania za rok 2020 ešte stále bude platiť pre 
uplatnenie 15% sadzby dane hranica príjmu do 100 000 EUR. 
 
V oblasti medzinárodného zdaňovania dochádza k zmene pri určení daňovej rezidencie právnickej 
osoby. Konkrétne sa novelou spresňuje definícia miesta skutočného vedenia právnickej osoby, za ktoré 
sa považuje „miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace rozhodnutia a obchodné 
rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok“. To platí bez ohľadu na to, či sú tieto rozhodnutia prijímané 
orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami (napr. spoločníkmi, akcionármi, zamestnancami). 
Rozhodnutia za menšie organizačné celky právnickej osoby alebo rozhodnutia administratívneho 
charakteru sa nebudú považovať za zásadné pre právnickú osobu ako celok. 
 

 
7. Zákon č. 344/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov 
 

Účinnosť: 1. júla 2021 
 

Stručný popis:  



 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka, Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava, Slovensko, Tel.: 
+421 254 418 700 Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, oddiel PO, vložka č. 1165/B, IČO: 35 884 703  

www.peterkapartners.com 

 

V súvislosti s transpozičnou povinnosťou vyplývajúcou z práva EÚ1 dochádza k zmenám pravidiel 
týkajúcich sa predaja tovaru na diaľku (zjednodušene hovoríme o predaji cez tzv. e-shop).  
 
S účinnosťou od 1. júla 2021 sa hranica povinnej registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH) znižuje na 
10 000 EUR (jednotne stanovená pre všetky členské štáty EÚ). Miestom dodania tovaru predávaného na 
diaľku na území EÚ je miesto, kde sa končí odoslanie alebo preprava tovaru, ak dôjde k prekročeniu 
hranice 10 000 EUR. Do prekročenia hranice 10 000 EUR je miestom dodania miesto, kde sa začína 
odosielanie alebo preprava tovaru. 
 
 

8. Zákon č. 344/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov 

 
Účinnosť: 1. januára 2021 

 
Stručný popis:  

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty zavádza možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo 
služby, ak dodávateľ (platiteľ DPH) nedostal úplnú alebo čiastočnú platbu za dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služby a pohľadávka vyplývajúca z transakcie sa stala nevymožiteľnou.  
 
Toto právo vzniká platiteľovi DPH: 

(i) len pri tuzemskom dodaní, z ktorého bol osobou platiť daň,  
(ii) len v prípade, že mu odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodaný tovar alebo službu,  
(iii) na základe tejto skutočnosti sa pohľadávka platiteľa z tohto dodania stala nevymožiteľnou na 

účely zákona o DPH. 
 
 
 
 

                      
 
Tento monitoring právnych predpisov bol pripravený advokátskou kanceláriou PETERKA & PARTNERS, 
so sídlom Kapitulská 18/A, Bratislava. Tel. +421 2 544 18 700; E-mail: butasova@peterkapartners.sk; 
www.peterkapartners.com.  
 

 
1 Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 
2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji 
tovaru na diaľku;  a Smernica Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, 
pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru. 
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