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AGENDA
2020

40 bodov z ekonomického reformného programu Agenda 2020, ktoré
je možné zaviesť veľmi rýchlo a bez negatívneho dopadu na štátny
rozpočet
1.1.1.

predĺžime dobu na predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane, zo
súčasných 15 dní na 30 dní (bod 1.1.5 v Agenda 2020)

1.1.2.

zavedieme jednotný strop pre platby v hotovosti vo výške 15 tisíc eur1 (bod
1.1.6 v Agenda 2020)

1.1.3.

zvýšime strop pre platenie preddavkov pri „poslednej známej daňovej
povinnosti“ pre daň z príjmu FO z 2 500 na 5 000 eur (bod 1.2.4 v Agenda 2020)

1.1.4.

skrátime možnosť zadržiavať DPH na maximálne 4 mesiace v dôsledku
prebiehajúcej daňovej kontroly2 (bod 1.3.2 v Agenda 2020)

1.1.5.

primerane znížime odplaty pre dôchodkové správcovské spoločnosti (bod
2.3.2 v Agenda 2020)

1.1.6.

zrušíme sadzby minimálnych mzdových nárokov3 (bod 3.1.2 v Agenda 2020)

1.1.7.

zrušíme definíciu závislej činnosti4 (bod 3.1.4 v Agenda 2020)

1.1.8.

zjednotíme a zjednodušíme pravidlá pre dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru - doterajšie tri formy dohôd nahradíme jedinou5
(bod 3.1.5 v Agenda 2020)

1 Dnes je podľa Zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti zavedený strop na platby v hotovosti:
- pre podnikateľov 5 tisíc eur,
- pre fyzické osoby 15 tisíc eur.
Nevidíme dôvod na takúto asymetriu. Zároveň si myslíme, že strop 5 tisíc eur pre hotovostné platby podnikateľov
je v praxi zbytočne obmedzujúci.
2 Daňový úrad bude môcť zadržiavať DPH v dôsledku prebiehajúcej daňovej kontroly max. 4 mesiace, pričom
doba na výkon daňovej kontroly ostane aj naďalej jeden rok. Ak neboli zistené pochybenia vedúce ku kráteniu
dane, bude DÚ povinný od začiatku druhého mesiaca po koniec štvrtého mesiaca zaplatiť dotknutej firme úrok vo
výške 15% (takto nastavený je sankčný úrok voči daňovníkovi, teda vice versa, primerané nastavenie). Prvý mesiac
zadržiavanej DPH nebude úročený, a to bez ohľadu na zistenia.
3 6 úrovní minimálnej mzdy podľa ust. § 120.
4 Podľa ust. § 1 ods. 2 a 3. navrhujeme, aby si zamestnávateľ a zamestnanec po vzájomnej dohode vybrali
formu spolupráce, či už zamestnaneckú alebo subdodávateľskú (teda zmluvu uzavrú podľa Zákonníka práce,
Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka). Každá z uvedených foriem má výhody aj nevýhody, štát
však nemá vstupovať do slobodnej voľby týchto dvoch zmluvných strán, ani zvýhodňovať ktorúkoľvek z nich.
5 Dnes Zákonník práce umožňuje dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o
brigádnickej práci študentov. Rozdiel medzi nimi je najmä v rozsahu pracovného času - na dohodu o vykonaní
práce je možné pracovať max. 350 hodín v kalendárnom roku, na dohodu o pracovnej činnosti max. 10 hodín
týždenne a na dohodu o brigádnickej práci študentov v priemere max. 20 hodín týždenne. Ďalšie rozdiely sú
napríklad v možnostiach jednostranného vypovedania dohody. Tieto rozdiely nemajú opodstatnenie - napríklad
preto, lebo jedna a tá istá osoba môže mať s tým istým zamestnávateľom uzatvorených viac dohôd rôznej formy.
Navrhujeme všetky tri formy dohôd nahradiť jedinou formou dohody o práci mimo pracovného pomeru.
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1.1.9.

zjednodušíme pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku a stravovanie
zamestnancov6 (bod 3.1.6 v Agenda 2020)

1.1.10. zrušíme povinnosť zamestnávateľa zasielať štatistickému úradu7 (bod 3.2.2 v
Agenda 2020):
99 štvrťročný výkaz o práci
99 ročný výkaz o úplných nákladoch práce

1.1.11. Predĺžime lehotu na odhlásenie zamestnanca z pôvodného jedného dňa na 8
dní (bod 3.2.4 v Agenda 2020)
1.1.12. umožníme nahradiť gastrolístky peniazmi8 (bod 4.1.1 v Agenda 2020)
1.1.13. zrušíme povinnosť tvoriť rezervný fond v obchodných spoločnostiach9 (bod
4.1.2 v Agenda 2020)
1.1.14. zrušíme povinnosť uchovávať cenové evidencie po dobu troch rokov10 (bod
4.1.3 v Agenda 2020)
1.1.15. zrušíme povinnosť pre malé a stredné firmy mať Program vlastnej činnosti11
(bod 4.1.5 v Agenda 2020)
1.1.16. zrušíme povinnosť pre malé a stredné firmy mať Organizačný poriadok (bod
4.1.6 v Agenda 2020)
1.1.17. zrušíme povinnosť zasielať príslušnému úradu oznámenie o predajnom a
prevádzkovom čase12 (bod 4.1.7 v Agenda 2020)
6 Navrhujeme zjednodušenie pravidiel pri výpočte nároku na dovolenku v prípade, že pracovný pomer
netrval celý rok, resp. ak zamestnanec nevykonával prácu počas celého roka. Za každý celý kalendárny mesiac
nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru má mať zamestnanec nárok na jednu dvanástinu
dovolenky za kalendárny rok. Za každých 21 neodpracovaných zmien v kalendárnom roku môže zamestnávateľ
krátiť dovolenku o jednu dvanástinu.
7 Tento bod vznikol v spolupráci so spoločnosťou Profesia
8 Zamestnávateľ môže zabezpečiť zamestnancom stravovanie formou teplého jedla, stravovacích poukážok alebo
priamo formou finančného príspevku. Všetky uvedené formy budú pre zamestnancov príjmom oslobodeným od
dane a odvodov. Hodnota príspevku na jedlo zostane nezmenená.
9 Vedenie povinného rezervného fondu v obchodných spoločnostiach je výlučne účtovnou operáciou, ktorá
nemá vplyv na skutočné hospodárenie. Prostriedky alokované v týchto fondoch nie sú v skutočnosti viazané na
reálnom bankovom účte alebo v hotovosti, samotný podnikateľ ich môže ľubovoľne použiť.
10 Ust. § 13 zákona č. 18/1996
V súčasnosti sa táto povinnosť vzťahuje na všetky spoločnosti s výnimkou malých firiem.
Po zavedení tohto pravidla sa bude táto povinnosť vzťahovať len na spoločnosti s regulovanými cenami.
11 Podľa ust. § 20 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti musia desiatky tisíc
malých a stredných firiem vypracúvať tzv. Programy vlastnej činnosti povinnej osoby - t. j. de facto vnútropodnikové
smernice, upravujúce boj proti legalizácii príjmov súvisiacich napríklad s možným financovaním terorizmu.
V ust. § 5 tohto zákona je vymedzený príliš široký okruh firiem a inštitúcií, na ktoré sa takáto povinnosť vzťahuje.
Patria medzi ne napríklad všetky firmy, ktoré majú v predmete podnikania uvedenú činnosť ekonomických alebo
organizačných poradcov. To zahŕňa tisíce malých firiem, často jednoosobových s.r.o., pri ktorých je možnosť
reálne takéto smernice využiť minimálna.
12 Obce stanovujú nariadením pravidlá prevádzkového a predajného času, je to v zákone č. 369/1990 Zb. O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v ust. § 4 ods. 3 písm. i), ktoré znie: „plní úlohy na úseku ochrany
spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode,
času prevádzky služieb a spravuje trhoviská“. Pokiaľ podnikateľ prevádzkuje svoju prevádzku v súlade s týmto
nariadením, je nadbytočné oznamovať obci jeho otváracie hodiny.
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1.1.18. zredukujeme povinnosti značení súvisiacich so zákazom fajčenia v
maloobchodných priestoroch13 (bod 4.1.8 v Agenda 2020)
1.1.19. zrušíme povinnosť pre živnostníkov a podnikateľov viesť správu registratúry,
táto ostane len pre orgány štátnej správy a miestnej samosprávy14 (bod 4.1.10
v Agenda 2020)
1.1.20. zrušíme pracovnú zdravotnú službu pre I. a II. kategóriu15 (bod 4.2.1 v Agenda
2020)
1.1.21. zvýšime hranice pre povinné audity firiem na úroveň vyžadovanú legislatívou
EÚ16 (bod 4.2.2 v Agenda 2020)
1.1.22. zrušíme povinné preškoľovanie vodičov17 (bod 4.2.3 v Agenda 2020)
1.1.23. zrušíme 2% odvod umelcov (bod 4.2.4 v Agenda 2020)
1.1.24. zdobrovoľníme sociálny fond (bod 4.2.6 v Agenda 2020)
1.1.25. zrušíme zákaz predaja potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti18 (bod
4.2.8 v Agenda 2020)
1.1.26. zrušíme zákaz poplatkov za prednostné vyšetrenie u lekára (bod 4.3.8 v
Agenda 2020)

13 Zrušíme povinnosť mať vývesku o zákaze fajčenia podľa zákona č. 377/2004 Z.z. pre prevádzky iné ako
reštauračné a príbuzné.
14 V súčasnosti má túto povinnosť v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach každá fyzická
aj právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra (ust. § 2 ods. 16), čo je natoľko široká definícia, že zahŕňa
prakticky všetkých. Okrem povinnosti mať registratúrny plán a viesť podľa neho všetky záznamy a dokumenty
ide aj o povinnosti ako napr. dať si schváliť registratúrny plán príslušnému štátnemu archívu, dať si schváliť
vyraďovanie a likvidáciu registratúrnych záznamov atď. Je to zbytočná a zaťažujúca povinnosť, s ktorou súvisia
ďalšie obmedzenia (napr. viesť správu registratúry môže len osoba s úplným stredoškolským vzdelaním, čo v praxi
znamená, že evidenciu pošty nemôže vykonávať pracovník bez maturity. Týmto opatrením by sa zrušili všetky
tieto povinnosti. Ostanú len povinnosti archivácie v zmysle príslušných zákonov, napr. účtovná a mzdová agenda
v zmysle Zákona o účtovníctve atď.
15 V súčasnosti zavedená PZS pre 4 kategórie rizika poškodenia zdravia neprimerane administratívne aj finančne
zaťažuje podnikateľov aj zamestnancov. Navrhujeme preto pre I. a II. kategóriu PZS zrušiť, nakoľko do I. kategórie
sú zaradené práce, „pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného
prostredia“. A do II. kategórie sú zaradené práce, „pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia
zdravia“. Povinnosti pre III. a IV. kategóriu zachováme.
16 Zákon o účtovníctve - zmeníme kritériá v ust. § 19 ods. 1 písm. a) na úroveň minimálnych požiadaviek
Európskej únie.
Podmienka celkovej sumy majetku účtovnej jednotky pre účely splnenia podmienky povinného auditu sa
navrhuje zvýšiť z 1 na 4 milióny eur, podmienka hodnoty čistého obratu sa navrhuje zvýšiť z 2 na 8,8 mil. eur, a
podmienka priemerného počtu zamestnancov z 30 na 50.
17 Navrhujeme odstrániť nezmyselnú duplicitnú povinnosť povinného preškoľovania zamestnancov pre
vedenie služobného motorového vozidla tým zamestnancom, ktorí nie sú vodičmi z povolania. Ak je vlastníctvo
vodičského preukazu dostatočným oprávnením pre vedenie súkromného motorového vozidla, musí platiť aj pre
firemné vozidlo.
18 Zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby (čerstvé výrobky, mäso, jogurty, atď.) ostane zachovaný,
zmena sa bude týkať len zrušenia zákazu predaja potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti (konzervy,
strukoviny, cestoviny, atď.)
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1.1.27. zrušíme bariéry, ktoré obmedzujú predaj poľnohospodárskej pôdy19 (bod
4.3.10 v Agenda 2020)
1.1.28. zrušíme povinné kvóty slovenskej hudby v rádiách (bod 4.3.11 v Agenda 2020)
1.1.29. zavedieme pravidlo, keď odmena exekútora nesmie presiahnuť výšku
pohľadávky bez príslušenstva20 (bod 4.5.3 v Agenda 2020)
1.1.30. zavedieme nevyvrátiteľnú fikciu záväzku pre neuhradenú faktúru, ktorú ak
si podnikateľ uviedol do kontrolného výkazu DPH, je možné považovať za
exekučný titul21 (bod 4.6.2 v Agenda 2020)
1.1.31. umožníme podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu aj v prípade jedného
veriteľa s pohľadávkou staršou ako 30 dní po splatnosti22 (bod 4.6.1 v Agenda
2020)
1.1.32. zavedieme povinnosť pre všetky štátne úrady mať okrem iných dní aj fixne
stanovené úradné hodiny v stredu 14:00 – 18:00 hod (bod 5.1.3 v Agenda
2020)
1.1.33. predĺžime interval povinnosti absolvovať technickú a emisnú kontrolu pre
osobné a malé nákladné motorové vozidlá a motocykle - na prvú kontrolu od
evidencie vozidla po 5 rokoch a následný interval na každé 3 roky23 (bod 5.3.4 v
Agenda 2020)
1.1.34. zavedieme zverejňovanie všetkých poskytovaných informácií v zmysle
infozákona (bod 5.2.4 v Agenda 2020)

19 Dnes štát obmedzuje práva predávajúceho pri predaji poľnohospodárskej pôdy tak, že reguluje okruh
kupujúcich a vytvára komplikovaný proces pri predaji. Opatrenia obmedzujúce predaj pôdy nahrávajú veľkým
poľnohospodárskym podnikom a znemožňujú malým majiteľom pôdy uplatňovať svoje právo voľne nakladať so
svojím majetkom.
20 Primerane upravíme ust. § 200 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z.. Trovy vyššie ako výška pohľadávky bez
príslušenstva znáša exekútor (ust. § 200 ods. 3).
21 Ak si podnikateľ faktúru zaúčtuje a započíta ju do kontrolného výkazu DPH (zrejme s cieľom nárokovať si
vrátenie DPH a uviesť si fakturovanú sumu do nákladov), má sa za to, že uznal tento záväzok v plnej výške.
Ak túto faktúru včas neuhradí, veriteľ sa môže po tom, ako dlžníka preukazne na dlžobu upozornil (písomná
upomienka), obrátiť na daňový úrad a žiadať od neho výpis z kontrolného výkazu. Súčasťou takejto žiadosti je
kópia predmetnej faktúry alebo iného dokladu, ktorým dokladuje svoju pohľadávku a daňový úrad mu do troch
dní vydá výpis z kontrolného výkazu. Tento výpis obsahuje výlučne údaje uvedené v kontrolnom výkaze, ktoré
sa vzťahujú na žiadateľa.
Žiadateľom môže byť, samozrejme, len osoba, ktorá vystavila faktúru (alebo iný doklad) a táto faktúra musí byť po
lehote splatnosti. Takýto výpis z kontrolného výkazu by bol exekučným titulom.
22 Dnes je možné, aby podali takýto návrh minimálne dvaja veritelia. Podmienky na vyhlásenie konkurzu ostanú
nezmenené, ide o uľahčenie možnosti takýto návrh podať.
23 Predĺžime intervaly kontrol STK a EK - z dnešnej povinnosti kontroly do 4 rokov od prvej evidencie vozidla
a následnej kontroly každé 2 roky. Intervaly STK stanovuje ust. § 47 zákona č. 578/2006 Z. z. - vyhlášky
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Intervaly EK stanovuje
ust. § 2 b vyhlášky MDPT SR č. 265/1996 Z.z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky
MDPT SR č. 307/1999 a vyhlášky MDPT SR č. 21/2002 Z.z.
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1.1.35. zrušíme povinnosť vykonávania technickej kontroly pre nebrzdené prípojné
vozidlá24 (bod 5.3.5 v Agenda 2020)
1.1.36. predĺžime interval povinného metrologického overovania váh a ďalších
meracích prístrojov z 2 rokov na 3 roky25 (bod 5.3.6 v Agenda 2020)
1.1.37. zavedieme pravidlo, keď štát nesmie vymáhať platbu nižšiu ako 5 eur (bod
5.4.6 v Agenda 2020)
1.1.38. zavedieme zverejňovanie zoznamu osôb so zákazom podnikania (register
diskvalifikácií) (bod 6.1.2 v Agenda 2020)
1.1.39. zamedzíme účasti na verejnom obstarávaní osobám, ktoré spáchali úmyselný
trestný čin26 (bod 6.1.3 v Agenda 2020)
1.1.40. zakážeme utajovanie zmlúv a ich častí na základe obchodného tajomstva pri
verejnom obstarávaní27 (bod 6.1.5 v Agenda 2020)

24 Technický stav nebrzdených vozíkov je možné kontrolovať pri priebežných kontrolách policajných hliadok v
teréne, nakoľko tieto nemajú ani len brzdy, ich kontrola si nevyžaduje testovanie v špecializovaných zariadeniach.
25 Podľa zákona č. 142/2000 Z.z.
26 To platí aj pre skutky, ktoré končia dohodou o vine a treste (figuruje v odpise z registra trestov).
27 Tento zákaz sa netýka utajovania v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností.
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