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Vysvetlivky

riešenia bez negatívneho vplyvu na štátny rozpočet

riešenia, ktoré je možné vykonať relatívne rýchlo. Za také považujeme  
aj tie opatrenia, ktoré budú mať stanovenú účinnosť v zmysle právnej istoty  
k 1. januáru, no nevyžadujú si veľké komplexné zmeny mnohých zákonov.
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Milí priatelia,

po rokoch prešľapovania na mieste a masívneho zhoršovania sa podnikateľského
prostredia je najvyšší čas na zásadné ekonomické reformy. Treba znížiť dane, znížiť
a zjednodušiť odvody, odbúrať bariéry v podnikaní, obmedziť byrokraciu a odstrániť
korupciu. Tvoriť hodnoty sa musí znovu vyplácať.

Zamestnávatelia a podnikatelia vedia najlepšie posúdiť, čo a za aké ceny treba vyrábať. 
Majú najlepšie informácie o situácii na trhu, kde sa dennodenne snažia svojimi tovarmi 
a službami presadiť. Čím menej prekážok im stojí v ceste, tým vyšší úžitok ľuďom a krajine 
prinášajú. Žiadna vláda by sa preto nemala vyvyšovať nad trh.
Má pomáhať len tam, kde trh preukázateľne zlyháva.

Zlé rozhodnutia vlád tejto krajine vždy najviac ubližujú. Posledných desať rokov neustále 
čelíme pokušeniu vládnych strán zasahovať do ekonomiky spôsobom, ktorý vytvára 
nezaslúžené majetkové rozdiely a znižuje tak prosperitu spoločnosti i jednotlivcov. 
Najmä ľavicové vlády sa pokúšajú vyvolávať v ľuďoch ilúziu, že spontánne trhové sily 
treba nahradiť štátnou autoritou, ktorá nad všetkým bdie a jediná pozná tú najlepšiu cestu. 
Hlboký omyl!

My v SaS netvrdíme, že trh všetko vyrieši. No vláda má robiť takú hospodársku politiku, 
ktorá v žiadnom prípade nedeformuje trh tým, že časti vyvolených podnikateľov poskytuje 
výnimočné výhody. To je protekcionizmus a diskriminácia.

V ekonomickom reformnom programe AGENDA 2020 navrhujeme konkrétne, mnohé 
aj pomerne rýchlo vykonateľné, opatrenia. Budeme rokovať aj s ostatnými politickými 
stranami a dúfame, že si z nich čo najviac osvoja.

Žiadnym zákonom nie je možné nariadiť ľuďom blahobyt ani vysokú životnú úroveň. 
Je však možné pre to vytvoriť vhodné podmienky. A to je naša úloha, pre ktorej splnenie 
spravíme všetko, čo bude v našich silách, aby sa Slovensko mohlo priblížiť k vyspelým 
a bohatým krajinám.

Jana KiššováJana Kiššová
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1. DANE A ODVODY
Znížime dane a zjednodušíme ich výber.

Všeobecne k daniam.

Vrátime rovnú daň z príjmov a znížime jej sadzbu na 19 %.1

Vrátime sadzbu dane vyberanej zrážkou z 35 % na 19 %.2

Predĺžime dobu na predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane,  
zo súčasných 15 dní na 30 dní. 

Zavedieme jednotný strop pre platby v hotovosti vo výške 15 tisíc eur.3

Zjednodušíme podávanie daňových priznaní pre rezidentov,  
ktorí nemajú na Slovensku príjmy.4 

Umožníme znížiť základ dane o pokuty, ktoré boli vyrubené v rámci 
podnikateľskej činnosti.

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1 

1 Rušenie výnimiek spravidla prináša vyššie výnosy pre štátny rozpočet. Navrhujeme použiť všetky takéto výnosy na zníženie plošnej sadzby dane z príjmu.
2 Dnes sa zdaňuje zrážkovou daňou vo výške 35 % príjem zo zahraničia zo všetkých krajín, s ktorými nemá Slovensko uzavretú dohodu o zamedzení   
 dvojitého zdanenia (podľa ust. § 43 ods. 1 Zákona o dani z príjmu).
3 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.
4 Daňovým rezidentom je dnes fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa v posudzovanom roku zdržiava na území SR  
 aspoň 183 dní. Daňový rezident SR má povinnosť podať v SR daňové priznanie zo všetkých príjmov, ktoré v danom roku dosiahol na celom svete.  
 V prípade, že občan SR má na území SR trvalý pobyt, ale pracuje alebo študuje v zahraničí, navrhujeme, aby rozhodujúce bolo, kde sa reálne v danom roku  
 zdržiava, nie kde má trvalý pobyt. Takíto občania SR tak nebudú zaťažovaní byrokratickou povinnosťou podať daňové priznanie v SR.



1.1.7 

1.1.8 

1.1.9 

1.1.10 

1.1.11 

5 S účinnosťou od 1.1.2017 platia nové pravidlá a podmienky zdaňovania dividend. Týkajú sa dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov vytvorených  
 za účtovné obdobia, ktoré začnú 1.1.2017, ale aj dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov za účtovné obdobia, ktoré začali do konca roka 2003.  
 Spôsob zdaňovania závisí od typu príjemcu dividend (fyzická osoba alebo právnická osoba), od zdroja, z ktorého dividendy plynú (Slovenská republika  
 alebo zahraničie), a od daňovej rezidencie príjemcu dividend (daňový rezident SR alebo zahraničný daňový rezident). Uplatňujú sa dva spôsoby zdanenia  
 dividend, a to zdanenie zrážkou pri ich výplate (dividendy vyplácané zo zdroja v SR) a zdanenie v daňovom priznaní (dividendy zo zdroja v zahraničí).  
 U fyzických osôb sa dividendy zdania v sadzbe 7  % (dividendy zo zdroja v SR a zo zdroja v zahraničí zo zmluvného štátu) a 35 % (dividendy zo zdroja  
 v zahraničí z nezmluvného štátu). U právnických osôb sa dividendy, ktoré sú predmetom dane, zdania v sadzbe 35 %. S účinnosťou od 1. januára 2017  
 sa na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré začalo 1.1.2017 alebo neskôr, nevzťahuje povinnosť platiť poistné na verejné  
 zdravotné poistenie. Povinnosť platiť poistné sa ale naďalej vzťahuje na dividendy vyplácané v roku 2017 a neskôr zo zisku dosiahnutého v účtovnom  
 období od 1.1.2011 do 31.12.2016.
6 Podľa zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7 Podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
8 Podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa všetkého ho súčasná vláda chce zrušiť, resp. nahradiť poistnou daňou. 
9 Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov a SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY  
 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami

Zrušíme daň z dividend.5

Zrušíme daň regulovaných subjektov.6

Zrušíme daň bankových subjektov.7

Zrušíme 8 %-ný poistný odvod.8

Zrušíme daň z osobných vozidiel a výšku dane z vozidiel nad 3,5 tony  
znížime na úroveň európskej legislatívy.9

32%
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44%
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zdroj: OECD, Taxing Wages: tax burden trends between 2000 and 2015, tax wedge for the single worker on average earnings

SR

priemer OECD

Vývoj daňovo-odvodového zaťaženia osoby s priemernou mzdou
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Právnické osoby a živnostníci.

Umožníme uplatniť si daňovú stratu podľa slobodného rozhodnutia 
daňovníka.10 

Zavedieme postupné odpisovanie majetku podľa slobodného rozhodnutia 
daňovníka.11

Zvýšime strop pre platenie preddavkov pri „poslednej známej daňovej 
povinnosti“ pre daň z príjmu FO z 2 500 na 5 000 eur. 

Zrušíme superodpočítateľné položky.12  

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2 

10 Od zdaňovacieho obdobia 2014 si daňový základ možno znížiť každý rok presne o jednu štvrtinu strát z predchádzajúcich rokov. Ak je základ dane vyšší  
 ako jedna štvrtina daňovej straty, podnikateľ zaplatí daň z príjmu. Ak je základ dane nižší, podnikateľ prichádza o možnosť odpočítať časť daňovej straty  
 presahujúcu jednu štvrtinu. Po zliberalizovaní odpisovania daňovej straty sa daňovník sám rozhodne, v ktorom roku akú časť daňovej straty umorí.  
 Toto mu umožní variabilne narábať so stratou, a tak si znižovať daňový základ a daň podľa toho, ako sa mu v podnikaní darilo. Z dlhodobého pohľadu  
 nebude mať toto opatrenie vplyv na štátny rozpočet, ovplyvní len cash-flow v prvých rokoch jeho zavedenia.
11 V súčasnosti je odpisovanie majetku pre podnikateľov komplikované a limitujúce. Existuje 6 odpisových skupín, pričom doba odpisovania majetku je  
 od 4 do 40 rokov. Postupným zliberalizovaním odpisovania majetku dosiahneme stav, keď sa daňovník sám rozhodne, v ktorom roku a v akej výške bude  
 majetok  odpisovať. Toto zlepší možnosť riadenia cash-flow. Pri odpísaní 100 % z nadobúdacej ceny majetku v prvom roku si daňovník zníži svoje daňové  
 povinnosti už v roku, v ktorom investoval do svojho podnikania, čo pomôže ďalšiemu jeho rozvoju. Z dlhodobého pohľadu nebude mať toto opatrenie vplyv  
 na štátny rozpočet, ovplyvní len cash-flow v prvých rokoch jeho zavedenia.
12 V roku 2015 zaviedla vláda nový typ zvýhodnenia daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, takzvanú superodpočítateľnú položku. Zahraničné štúdie  
 síce potvrdzujú, že podobné výnimky vedú k zvýšeniu výpadku vo verejných financiách, ale neprejavujú sa vo vyššej efektívnosti firiem, ktoré ich dostali.  
 Zjednodušene: firma zaplatí nižšie dane a výsledok výskumu je nula. Štát nedokáže posúdiť, či sa vo firmách naozaj robí vedecký výskum. Tu vláda avizovala,  
 že chce v rámci podnikateľských balíčkov zvýšiť odpočet výdavkov na vedu a výskum na 100 %.
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zdroj: Eurostat, Total employment (resident population concept -L FS), From 20 to 64 years, Percentage of total population
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priemer V4 bez SR

Vývoj zamestnanosti od 1. štvrťroku 2012



Daň z pridanej hodnoty (DPH).

Rovnaký meter pre štát a podnikateľa.17

Zúžime povinnosť platiť zábezpeku pri registrácii platiteľa DPH len  
na tie subjekty, ktoré daňový úrad eviduje ako neplatičov.13

Skrátime možnosť zadržiavať DPH na maximálne 4 mesiace v dôsledku 
prebiehajúcej daňovej kontroly.14

Zrušíme povinnosť podnikateľa odviesť DPH za dodávateľa - neplatiča.15

Zrušíme dane z pamäťových elektronických médií.16  

Umožníme uplatniť si ako daňový náklad reálne spotrebované pohonné hmoty.18

Umožníme uplatniť si ako daňový náklad reprezentačné do výšky 1 %.18  
zo základu dane

Zavedieme jednotný limit pre daňový náklad na reklamný predmet vo výške 50 eur.19

Zjednotíme benefity pre zamestnancov v štátnej správe a súkromnej sfére.20

1.3.1 

1.4.1 

1.3.2 

1.4.2 

1.3.3 

1.4.3 

1.4.4 

1.3.4 

1.3 

1.4 

13 Pri registrácii platiteľa DPH daňové úrady vyžadujú zábezpeku na daň vo výške 1 000 až 500 000 eur, túto sumu musí poskytnúť žiadateľ o registráciu  
 bez nároku na úrok a daňový úrad ju vráti až po 13 mesiacoch. Na rozhodnutie o registrácii má daňový úrad lehotu 60 dní.
14 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.
15 Podľa ust. § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa ust. § 69b za daň  
 z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase  
 vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby  
 nebude zaplatená, a to v prípadoch, keď:
 a) protihodnota za plnenie, uvedená na faktúre, je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
 b) uskutočnil zdaniteľný obchod s platiteľom počas obdobia, v ktorom bol tento platiteľ zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody  
 na zrušenie registrácie,
 c) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen  
 štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu. V prípade, že daň uvedenú na faktúre dodávateľ v lehote splatnosti  
 neuhradil alebo uhradil len jej časť, je povinný daň uhradiť platiteľ, ktorý ručí za daň.
16 Autorský poplatok, ktorý sa v zmysle ust. § 36 ods. 2 a 3 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona platí za množstvo elektronických zariadení (USB-kľuče,  
 pamäťové karty, set-top boxy, smart TV, mp3 prehrávače a pod.) predražuje tieto zariadenia. Výnos tohto poplatku končí v rukách organizácií kolektívnej  
 správy, pričom tieto z nakladania s verejnými zdrojmi neposkytujú žiaden transparentný verejný audit. Zdroj: INESS
17 Čo je pre štát „povoleným“ výdavkom, nech je pre podnikateľa odpočítateľnou položkou od základu pre výpočet dane.
18 V súčasnosti platí pre podnikateľa, že ak je spotreba auta podľa „techničáku“ x litrov a reálna spotreba je vyššia (lebo sa napríklad s referentským autom jazdí  
 len po meste a krátke trate), rozdiel si podnikateľ nemôže dať do nákladov. V štátnej správe je to paradoxne povoleným výdavkom.
19 V súčasnej dobe je to 17 eur. Ani v štátnej správe nebude povolené nakupovať darčeky / reklamné predmety vo výške vyššej ako 50 eur.
20 Štátna správa, hospodáriaca dlhodobo s deficitom, nebude môcť poskytovať zamestnancom také benefity, ktoré nie sú pre podnikateľa možným daňovým  
 nákladom (napr. rekreácie, koncerty, lístky do fitness, atď. ).
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Zjednodušenie Zákonníka práce.

Zjednotíme mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu v nedeľu a počas 
sviatkov na úroveň 25 %.21

Zrušíme sadzby minimálnych mzdových nárokov.22

Minimálna mzda bude stanovená ako 50 % priemernej mzdy v hospodárstve, 
pričom v kompetencii obcí bude možnosť výšku minimálnej mzdy znižovať.

Zrušíme definíciu závislej činnosti.23

Zjednotíme a zjednodušíme pravidlá pre dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru - doterajšie tri formy dohôd nahradíme jedinou.24 

Zjednodušíme pravidlá pri výpočte nároku na dovolenku a stravovanie 
zamestnancov.25

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1 

21 Mzdové zvýhodnenie za prácu počas sviatkov znížime z 50 % na 25 %. V súčasnosti neexistuje mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (hoci vláda už avizuje  
 zmeny), zavedieme ho vo výške 25 %.
22 6 úrovní minimálnej mzdy podľa ust. § 120 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
23 Podľa ust. § 1 ods. 2 a 3. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 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.
24 V súčasnosti zákon č. 311/2001 Z. z. 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.
25 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.

2. TRH PRÁCE A ZAMESTNÁVANIE
Upravíme Zákonník práce pre jednoduchšie zamestnávanie a vyššie platy.



2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

26 Podľa ust. § 58 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
27 V súčasnostinie je možné slobodné uzatváranie zmlúv medzi dvoma subjektami podľa Obchodného zákonníka (zmluvy o poskytnutí služieb a pod.) v prípade  
 tzv. maskovaného dočasného pridelenia. V prípade, že sa spoločnosti A a B dohodnú na zmluve, podľa ktorej zamestnanci spoločnosti A vykonajú v prospech  
 spoločnosti B práce, ktoré sú predmetom činnosti spoločnosti B, práce budú vykonávať prevažne v priestoroch spoločnosti B, prevažne pracovnými  
 prostriedkami spoločnosti B a pod vedením vedúceho zamestnanca spoločnosti B, musia uzavrieť dohodu o dočasnom pridelení podľa ust. § 58 Zákonníka  
 práce. Navrhujeme zrušenie tohto obmedzujúceho ustanovenia Zákonníka práce.
28 Zrušíme ust. § 94 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

Znížime maximálnu náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného 
pomeru zo strany zamestnávateľa z 36 mesiacov na 6 mesiacov.

Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa za agentúru dočasného 
zamestnávania vo veci dodržiavania rovnakých podmienok pre kmeňových  
a agentúrnych zamestnancov.26

Znížime zákonné obmedzenia pri dočasnom pridelení zamestnancov medzi 
zamestnávateľmi.27

Zrušíme zákaz otvárania obchodov počas sviatkov.28 
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Zníženie byrokracie pri zamestnávání.

Zrušíme nezmyselné alebo duplicitné povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní:29

 zjednotíme formu komunikácie zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou,  
 zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom na elektronickú 
 zrušíme povinnosť zamestnávateľa oznámiť zdravotnej poisťovni,  
 že za zamestnanca bude platiť poistné30
 zrušíme povinnosť zamestnávateľa archivovať výplatné pásky31 

Zrušíme povinnosť zamestnávateľa zasielať štatistickému úradu:32

 štvrťročný výkaz o práci
 ročný výkaz o úplných nákladoch práce

Zrušíme povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov presahujúce 
rámec požadovaný európskou legislatívou:33

 povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu34 
 povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt35  
 registračnú povinnosť pre informačné systémy s osobnými údajmi36  
 povinné skúšky na Úrade pre ochranu osobných údajov37

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2 

29 Tento bod vznikol v spolupráci so spoločnosťou Profesia.
30 Vznik platiteľa poistného sa oznamuje v tých zdravotných poisťovniach, v ktorých sú zamestnanci poistencami do ôsmich pracovných dní. Zamestnávateľ  
 použije tlačivo Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného. Do príslušnej zdravotnej poisťovne prihlási podnikateľ aj zamestnancov. Pri prihlasovaní  
 zamestnanca použije formulár Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Na oznámenie  
 má tiež 8 pracovných dní. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, oznámenie je povinný podávať výlučne elektronicky. Navrhujeme zjednodušiť  
 postup tak, že všetky informácie budú zdravotnej poisťovni zaslané v jednom formulári. (Zdroj PAS)
31 Zrušíme povinnosť archivovať výplatné pásky v papierovej podobe a v podobe mailu zaslaného zamestnancovi. Archivujú sa v elektronickom systéme,  
 bez možnosti spätnej modifikácie.
32 Tento bod vznikol v spolupráci so spoločnosťou Profesia.
33 V súčasnosti prebieha transpozícia GDPR z európskej legislatívy, podľa jej finálnej podoby v našej legislatíve budú upravené jednotlivé opatrenia tak,  
 aby neobsahovali povinnosti nad jej rámec.
34 Podľa ust. § 23 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
35 Podľa ust. § 20 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
36 Podľa ust. § 34 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 Každá povinnosť registrácie IS vyžaduje: i)   povinnosť uhradiť poplatok, ii)  uskutočniť zmeny pôvodných registrácií, iii) vypracovať bezpečnostný projekt.
 IS môže byť napr. databáza zákazníkov, dodávateľov, atď. V mnohých krajinách EÚ (Nemecko, Rumunsko, Veľká Británia, Česká republika) registračná povinnosť  
 ani s tým súvisiace poplatky neexistujú.
37 Podľa ust. § 24 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 



2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

38 Podľa ust. 7b ods. 2,3,4,10 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
39 V súčasnosti v prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne prijať prvého zamestnanca, začne sa na neho vzťahovať viac ako 1 000 paragrafov, ktorých znenia  
 odkazujú v takmer 900 odvolávkach približne na 600 ďalších predpisov a ich noviel. Podnikateľovi, ktorý pri zamestnávaní zanedbá niektorú zo svojich  
 povinností, hrozí minimálne 20 rôznych pokút, ktorých úhrnná minimálna výška je cca  12 500 eur a úhrnná maximálna výška približne 1,4 milióna eur.  
 (Zdroj PAS)
40 Povinnosti zamestnávateľa dnes sú napríklad (nie všetky budú zrušené, no mnohé budú zjednodušené):
 povinnosť zamestnávateľa posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu prostredníctvom preventívnej lekárskej prehliadky,
 povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu,
 registrácia zamestnávateľa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou,
 uzavretie dohody o elektronickej komunikácii medzi zamestnávateľom a Sociálnou poisťovňou,
 registrácia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou,
 povinnosť zamestnávateľa uzavrieť zmluvu o spracúvaní osobných údajov s účtovníkom, advokátom či inou 3. osobou a povinnosť informovať zamestnanca,
 registrácia zamestnávateľa do registra platiteľov poistného vedeného tou zdravotnou poisťovňou, v ktorej je zamestnanec poistený,
 registrácia zamestnávateľa k elektronickej podateľni zdravotnej poisťovne.
 povinnosť zamestnávateľa oznámiť zdravotnej poisťovni, že za zamestnanca bude platiť poistné,
 registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade.
41 Zrušíme ust. § 5 ods. 11 zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb z dôvodu,  
 že smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 túto povinnosť neustanovuje (Zdroj PAS).
42 Zrušíme ust. § 5 ods. 12 zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb z dôvodu,  
 že smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 túto povinnosť neustanovuje (Zdroj PAS).

Predĺžime lehotu na odhlásenie zamestnanca z pôvodného jedného dňa na osem dní.

Zrušíme zodpovednosť podnikateľa za to, že jeho dodávateľ niekoho nelegálne 
zamestnáva.38

Zrušíme zodpovednosť dodávateľa služby na území Slovenskej republiky  
za vyplatenie mzdy hosťujúcemu zamestnancovi a zodpovednosť dodávateľa služby 
na území Slovenskej republiky za vyplatenie mzdy hosťujúcemu zamestnancovi.39

Znížime administratívnu náročnosť zamestnania prvého zamestnanca.40

Zrušíme povinnosť domáceho zamestnávateľa písomne informovať pred vyslaním 
domáceho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania 
v štáte, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný.41

Zrušíme povinnosti domáceho zamestnávateľa uzatvoriť písomnú dohodu s domácim 
zamestnancom v prípade jeho vyslania.42
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Zníženie administratívnej záťaže.

Umožníme nahradiť gastrolístky peniazmi.43

Zrušíme povinnosť tvoriť rezervný fond v obchodných spoločnostiach.44 

Zrušíme povinnosť uchovávať cenové evidencie po dobu troch rokov.45

Zjednodušíme a sprehľadníme opatrenia BOZP v jednom zrozumiteľnom  
právnom predpise.46

Zrušíme povinnosť pre malé a stredné firmy mať Program vlastnej činnosti.47

Zrušíme povinnosť pre malé a stredné firmy mať Organizačný poriadok.

Zrušíme povinnosť zasielať príslušnému úradu oznámenie o predajnom  
a prevádzkovom čase.48

Zredukujeme povinnosti značení súvisiacich so zákazom fajčenia  
v maloobchodných priestoroch.49

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.1 

3. ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ  
A FINANČNEJ ZÁŤAŽE

Odľahčíme podnikateľov od zbytočnej byrokracie a povinností,  
ktoré ich stoja čas a peniaze.

43 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.
44 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.
45 Ust. § 13 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 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.
46 Zoznam konkrétnych opatrení presahuje rámec tohto dokumentu.
47 Podľa ust. § 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 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.
48 Obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení stanovujú nariadením pravidlá prevádzkového a predajného času, je to uvedené 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.
49 Zrušíme povinnosť mať vývesku o zákaze fajčenia podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov pre prevádzky iné ako reštauračné a príbuzné.



3.1.9 

3.1.10 

3.1.11 

3.1.12 

3.1.13 

50 Zrušíme prírode škodiace dotácie na spaľovanie biomasy okrem energetických plodín a odpadu z dreva. Prehodnotíme dotačný Program rozvoja vidieka,  
 s cieľom zapojiť miestnych obyvateľov do agroenvironmentálnych farmárskych programov s nárokovateľným kompenzačným príspevkom na základe zmluvy  
 o poskytovaní služieb vo verejnom záujme (tzv. zmluvy o sústave Natura 2000). Zameriame sa na spracovanie Plánov manažmentu krajiny v chránených  
 územiach v úzkej spolupráci s miestnymi skupinami tak, aby boli využiteľné pre rozvoj vhodných hospodárskych aktivít v regiónoch, ktoré aj zvýšia zamestnanosť.
51 Novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účinného od 1.1.2018 bola predlžená archivačná lehota účtovných dokladov  
 z 5 na 10 rokov. Archivačnú lehotu preto skrátime z 10 na pôvodných 5 rokov. 
52 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 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., 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 Z. z. a Vyhlášky MDPT SR č. 21/2002 Z. z.
53 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.

Znížime administratívnu náročnosť získania kompenzácie za zvýšené náklady 
obhospodárovania v chránených územiach NATURA 2000.50

Zrušíme povinnosť uvádzať Poznámky ako súčasť daňového priznania  
pre spoločnosti, ktorých účtovná závierka nepodlieha povinnému auditu.

Skrátime archivačnú lehotu účtovných dokladov z 10 na 5 rokov.51

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 roky.52

Zrušíme povinnosť vykonávania technickej kontroly pre nebrzdené prípojné vozidlá.53
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54 V súčasnosti ust. § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ukladá povinnosť mať schválený prevádzkový  
 poriadok pre všetky podnikateľské subjekty.
55 V súčasnosti každý podnikateľský subjekt musí platiť poplatok 50,- € bez ohľadu na skutočnosť, že ide o rovnaký priestor.
56 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.
57 Zákon č. 431/2002 Z. z. 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 miliónov eur, a podmienka priemerného počtu zamestnancov z 30 na 50.
58 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.
59 Pre fyzické aj právnické osoby.

Lehotu na neodhlásenie ukradnutého firemného auta predĺžime zo 14 na 30 dní.

Lehotu na vykonanie kontroly technického stavu motorového vozidla (STK) po uplynutí 
termínu platnosti predĺžime z 0 na 30 dní.

Zrušíme povinnosť pre malé a stredné podniky mať vypracovaný a schválený 
prevádzkový poriadok.54

Zrušíme schvaľovanie podnikateľských priestorov Úradom verejného zdravotníctva  
na každý podnikateľský subjekt využívajúci rovnaký priestor, schválenie bude vydané 
na priestor, nie na podnikateľský subjekt.55

3.1.14 

3.1.15 

3.1.16 

3.1.17 

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2 Zníženie finančnej záťaže.

Zrušíme pracovnú zdravotnú službu pre I. a II. kategóriu.56

Zvýšime hranice pre povinné audity firiem na úroveň vyžadovanú legislatívou EÚ. 57

Zjednoznačníme podmienky inštitútu povinného preškoľovania vodičov.58

Zrušíme 2 % odvod umelcov.

Zrušíme koncesionárske poplatky.59  

Zdobrovoľníme sociálny fond.

Zrušíme zákaz predaja potravín po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti. 60



60 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. ).
61 Ust. § 6 ods. 10 zákona č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
 V súčasnosti úrad uhrádza iba náklady na prevzatie, zmenu a vydanie harmonizovanej technickej normy, náklady na tvorbu, zmenu a vydanie slovenskej  
 technickej normy  vhodnej na posudzovanie zhody, náklady na tvorbu, zmenu a vydanie slovenskej technickej normy určenej na posudzovanie a overovanie  
 nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov. V ostatných prípadoch náklady na tvorbu slovenskej technickej normy, alebo na zmenu  
 slovenskej technickej normy, na prevzatie medzinárodnej normy, európskej normy a národnej normy iných členských štátov v slovenskom jazyku  uhrádza  
 ten, kto požaduje jej prijatie, pričom iba náklady na jej vydanie uhrádza úrad.
62 Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z.o odpadoch sa nebudú vzťahovať na osoby, ktoré uvádzajú na trh alebo do obehu obaly pokiaľ celkové  
 množstvo obalov nimi uvedených na trh alebo do obehu za kalendárny rok neprekročí 300 kg a zároveň ich ročný obrat neprekročí 150 tisíc eur.

3.2.8

3.2.9

3.2.10

Zavedieme povinnosť Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo znášať 
náklady na preklad technických noriem, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné  
a ktorými sa povinne preberajú na národnú úroveň európske normy. 61 

Zavedieme minimálne štandardy pre podnikateľov, na ktorých sa budú vzťahovať 
povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. 62

Štátna správa nebude môcť vyžadovať tieto doklady, keďže nimi už disponuje: 

 potvrdenie o nedoplatkoch/preplatkoch na dani
 potvrdenie o nedoplatkoch/preplatkoch v Sociálnej poisťovni
 výpis z registra trestov
 odpis z registra trestov
 výpis z obchodného registra
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Vývoj počtu zamestnancov verejnej správy
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Odstránenie bariér z podnikateľského prostredia.

Zavedieme inštitút tzv. všeobecnej voľnej živnosti. 63

Znížime počet viazaných živností. 64

Presunieme viaceré z remeselných a viazaných živností do voľných živností. 65

Zrušíme povinnosť registrovať voľné živnosti na živnostenskom úrade.

Znížime výšku minimálneho základného imania spoločností s ručením 66  
obmedzeným na 1 euro.

Zrýchlime proces likvidácie firiem a ich výmazu z obchodného registra. 67

Stanovíme nárokovateľné podmienky pravidiel udelenia dopravných licencií. 68 

Zrušíme povinné členstvo v týchto komorách:

 Slovenská komora daňových poradcov
 Komora veterinárnych lekárov
 Slovenská komora audítorov
 Slovenská komora stavebných inžinierov
 Slovenská komora architektov
 Komora geodetov a kartografov
 Komora reštaurátorov
 Slovenská komora patentových zástupcov

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.1 

4. ODSTRÁNENIE BARIÉR A DEFORMÁCIÍ 
Z PODNIKANIA

63 Ako predmet podnikania bude možné uviesť aj podnikanie v rozsahu voľnej živnosti, ktoré by pokrývalo všetky voľné živnosti. Zavedenie inštitútu všeobecnej   
voľnej živnosti umožní živnostníkom, aby s takýmto predmetom činnosti mohli vykonávať všetky živnosti, pre ktoré sa nevyžaduje splnenie osobitných   
podmienok, aby nemuseli pri každom rozširovaní svojej podnikateľskej činnosti o nový typ aktivít ohlasovať živnostenskému úradu nový predmet podnikania.
64 Konkrétny zoznam obsahuje desiatky položiek a je nad rámec tohto dokumentu.
65 Podmienkou prevádzkovania remeselnej živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (ust. § 21 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  
 a súvisiace), podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak (uvedené v prílohe č. 2 zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).
66 Existencia základného imania je viac právnou fikciou ako reálnym ekonomickým nástrojom. Povinná výška minimálneho základného imania môže byť  
 pre poctivých začínajúcich podnikateľov prekážkou začiatku podnikania. V skutočnosti, keďže sa prostriedky základného imania nemusia reálne viesť napr.  
 na bankovom účte, ide viac-menej o administratívnu povinnosť, ktorú je jednoduché obísť len fiktívnym zložením finančných prostriedkov v hotovosti.   
Ručenie za záväzky spoločnosti bude vo výške, ktorú si podnikateľ sám určí (do tejto výšky bude ručiť konateľ vlastným majetkom) a túto sumu povinne uvedie  
 do obchodného registra, aby obchodní partneri vedeli, v akej výške konateľ ručí vlastným majetkom.
67 Za týmto účelom stanovíme daňovému úradu pevnú lehotu 60 dní, v rámci ktorej musí vydať súhlas správcu dane na výmaz spoločnosti z obchodného registra.   
Nevydanie súhlasu v danej lehote bude možné len v prípade, ak daňový úrad zistí porušenie zákona zo strany dotknutej obchodnej spoločnosti.
68 Zmena zákona č. 56/2012 Z. z.o cestnej doprave, kde sa jasne zadefinujú požiadavky na udelenie licencie. Po ich splnení bude udelenie dopravnej licencie nárokovateľné.



4.1.9 

4.1.10 

4.1.11

4.1.12

69 V súčasnosti 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.
70 V súčasnosti je pri každej povinnosti stanovená iná hranica počtu zamestnancov (ZMPS 30 odporúčaní podnikateľov do 30 rokov)
71 Novela zákona o advokácii a následné uznesenie Slovenskej advokátskej komory zakazuje niektoré názvy firiem, ktoré sú v súlade so svetovými trendami  
 a zároveň dáva predsedníctvu SAK kompetenciu schvaľovať názvy nových advokátskych kancelárií. Na Slovensku sa tak stala anomália, kedy členovia  
 predsedníctva určujú svojím budúcim konkurentom, aký názov spoločnosti je vhodný a aký nie je. Kritéria obchodných mien dostatočne stanovuje zákon  
 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Táto kompetencia SAK získala 2. miesto v podnikateľskej ankete  
 byrokratický nezmysel roka 2016. 
72 Zrušenie investičných stimulov nie je možné zo dňa na deň. Motiváciu investorov dotáciami a stimulmi postupne nahradíme výrazne lepším podnikateľským  
 prostredím.

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.2.1

4.2

4.2.2

4.2.3

Odstránenie deformácií z podnikateľského prostredia.

Zrušíme investičné stimuly. 72 

Do plošného zrušenia poľnohospodárskych dotácií v celej EÚ požadujeme zvýšenie 
dotácií pre slovenských poľnohospodárov na úroveň starých členských krajín EÚ. 
Eurofondy v oblasti poľnohospodárstva musia byť po splnení jednotných a jasných 
podmienok nárokovateľné.

Presunieme eurofondy do verejných infraštruktúrnych investícií (toto sa netýka 
dotácií v poľnohospodárstve do tých čias, kým ich nezruší celá EÚ).

Zrušíme zákaz poplatkov za prednostné vyšetrenie u lekára.

Zrušíme zákaz poplatkov u lekára za vyšetrenia, ktoré nemajú zazmluvnené  
so zdravotnou poisťovňou.

Zrušíme bariéry, ktoré obmedzujú predaj poľnohospodárskej pôdy. 69

Zrušíme povinné kvóty slovenskej hudby v rádiách.

Zjednotíme hranice, pri ktorých zamestnávateľovi vznikajú konkrétne povinnosti 
pri zamestnávaní zamestnancov podľa európskej klasifikácie malých a stredných 
podnikov. 70

Zrušíme kompetencie Slovenskej advokátskej komory schvaľovať názvy 
advokátskych kancelárií. 71

Zavedieme zrýchlené konania za oficiálny poplatok pri zápise a zmene údajov  
do obchodného registra a pri zápise a zmene v zozname podnikateľov vedenom  
na Úrade verejného obstarávania.
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73 Pokutovať bude možné až od ôsmeho dňa, pričom ale v ôsmy deň bude pokuta za osem dní, nie za jeden.
74 Vybrané pokuty budú použité na zníženie verejného dlhu.
75 Výšku pokuty môže ovplyvňovať len samotné pochybenie, výška spôsobenej škody, atď., nie subjekt, ktorý pochybil. Inými slovami - nesmie byť  rozdielna  
 výška pokuty za to isté pochybenie pre podnikateľa a pre bežného občana.

Zavedieme zákaz vyrubenia pokuty počas prvých siedmich dní po skončení lehoty. 73

Zavedieme pravidlo, keď výška pokuty nesmie prevýšiť výšku istiny pri finančných 
nedoplatkoch.

Pokuty nebudú plánovaným príjmom verejných rozpočtov. 74

Zavedieme pravidlo, aby bola pri prvom porušení uplatňovaná najnižšia sadzba.

Zavedieme pravidlo, aby za rovnaké pochybenie mali všetky subjekty rovnakú pokutu. 75

Zavedieme pravidlo, keď štát nesmie vymáhať platbu nižšiu ako 5 eur.

Znížime výšku pokuty najmenej 1 milión eur na najmenej 10 tisíc eur, ak sa v priebehu jedného 
roka nájde v predajni trikrát po sebe tovar čo i len jeden deň po dátume spotreby. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5. POKUTY
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76 Podľa ust. § 37 ods. 3 písm. d) zákona č. 126/2006 Z.z. Takisto prehodnotíme zákon, aby napr. boli akceptované inštrukcie pre vodiča kamiónu poslané  
 elektronickou formou.
77 Podľa novely zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
78 Od 1. apríla 2009 ukladá zákon povinnosť fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám umiestniť v priestoroch, kde je zákaz fajčenia, na viditeľnom  
 mieste trvalý oznam s informáciou, kde a na ktoré kontrolné orgány sa môžu sťažovatelia obrátiť, ak dochádza k porušovaniu zákona o ochrane  
 nefajčiarov. Kontrolné orgány, ktoré sú povinné vykonávať kontrolu dodržiavania zákona, sú uvedené v ust. § 9 až § 11 zákona o ochrane nefajčiarov.
 Kontrolné orgány : •  Železničná polícia  •  Slovenská obchodná inšpekcia  •  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  •  Požiarny zbor SR
79 Napr. pre daňový úrad to dosiahneme úpravou zákona č. 563/2009 Z.z. , ust. § 157 - úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie.

5.8 Zrušíme nezmyselné pokuty:

 pokutu, ak je bloček z pokladnice mechanicky poškodený pri odtrhnutí, pričom  
 štandardne spĺňa všetky náležitosti
 pokutu, ak na pokladničnom bločku sú len estetické alebo pravopisné nedostatky  
 (veľké/malé písmo, diakritika)
 pokutu za pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka v treťom stupni ochrany  

 prírody v prípade, že tadiaľ vedie cesta
 pokutu prepravným firmám za to, ak nesťahujú údaje z kariet všetkých šoférov každých  

 28 dní bez ohľadu na to, či sú šoféri na cestách, osobitne v zahraničí 76   
 pokutu za neoboznámenie klienta s maržou za finančné sprostredkovanie,  

 vopred a písomne 77  
 pokutu za nesprávne označenie súvisiace so zákazom fajčenia v maloobchodných   

 priestoroch 78  
 pokutu za absenciu povolenia Úradu verejného zdravotníctva (hygiena)  

 na prevádzku administratívnej činnosti
 zavedieme povinnosť pre úrad, ktorý ak vyrúbi pokutu v dôsledku preukázateľne  

 vlastnej chyby, musí ju napraviť bez osobitnej žiadosti od poškodeného subjektu  
 a sám skoordinovať odsúhlasenie s nadriadeným orgánom, ak je toto potrebné 79  
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80 Toto pravidlo neplatí, ak sú prijímané zmeny v skrátenom legislatívnom konaní.
81 Ak podnikateľ požiada o stanovisko príslušný úrad, ten mu ho zdarma poskytne a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle (ak tam takéto ešte  
 zverejnené nie je). Ak tam už identické stanovisko je, pošle žiadateľovi link na príslušné stanovisko. V súčasnosti je možné získať záväzné stanovisko podľa  
 ust. § 53a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Podľa ust. § 53c tohto zákona sa poplatky za ne pohybujú od 4 000 eur až do výšky 30 000 eur, čím je daný  
 inštitút pre väčšinu subjektov nedostupný.
82 Zamestnávateľ v zmysle Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pod hrozbou sankcií nesie zodpovednosť brigádnika za jeho čestné vyhlásenie  
 o uplatňovaní odvodovej výnimky. Zamestnávateľ si žiadnym spôsobom nemá možnosť overiť, či daný študent nepredložil čestné vyhlásenie o uplatňovaní  
 odvodovej výnimky aj u iných zamestnávateľov. V prípade, že Sociálna poisťovňa zistí túto skutočnosť neskôr, napríklad o rok, bude zamestnávateľ povinný  
 za tohto študenta doplatiť odvody, ktoré by za neho inak odviedol vrátane vysokého penále. Okrem toho môže tomuto zamestnávateľovi Sociálna  
 poisťovňa uložiť aj vysokú pokutu (Zdroj PAS).
83 V súčasnosti sa v zmysle ust. § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa počítajú tieto lehoty od uplatnenia reklamácie zákazníkom. Bez toho,  
 aby zákazník fyzicky doručil tovar totiž nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť (Podnet od Pedra Kolára).
84 Každá nová regulácia majúca dopad na podnikateľské prostredie bude mať automaticky stanovenú dobu trvania, ktorá uplynie po troch rokoch od zavedenia.  
 O prípadnom predĺžení tohto obdobia bude musieť parlament po troch rokoch opäť hlasovať. Cieľom je zabrániť postupnej akumulácii byrokracie bez jej  
 spätného vyhodnocovania. Zdroj: INESS: Reformný plán Top20 - Kroky na ceste ku kvalitnému podnikateľskému prostrediu

Zmeny uvedených zákonov budeme prijímať len s účinnosťou k 1. januáru 80

 Zákonník práce
 Zákon o dani z príjmu
 Zákon o dani z pridanej hodnoty
 zákony o špecifických spotrebných daniach
 Zákon o správe daní a poplatkov
 Zákon o sociálnom poistení
 Zákon o zdravotnom poistení

Zavedieme povinnosť pre úrady bezplatne poskytovať a zverejňovať na oficiálnom webovom 
sídle záväzné stanoviská. 81 

Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie jeho brigádnika. 82

Lehoty spojené s povinnosťou určiť spôsob vybavenia reklamácie a vybaviť reklamáciu  
sa budú počítať od obdržania reklamovaného tovaru. 83

Zavedieme inštitút sunset clause. 84 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6. PRÁVNA ISTOTA V PODNIKANÍ



85 V súčasnosti je možné, aby v prípade právnických osôb podali takýto návrh minimálne dvaja veritelia. Podmienky na vyhlásenie konkurzu ostanú nezmenené,  
 ide o uľahčenie možnosti takýto návrh podať.
86 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.

Umožníme podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu aj v prípade jedného veriteľa  
s pohľadávkou staršou ako 30 dní po splatnosti. 85

Zavedieme nevyvrátiteľnú fikciu záväzku pre neuhradenú faktúru, ktorú ak si podnikateľ 
uviedol do kontrolného výkazu DPH, je možné považovať za exekučný titul. 86 

Umožníme, aby v prípade, ak je obstarávateľom štát, boli vyplácané platby zhotoviteľovi 
podmienené úhradou za predchádzajúce práce, ktoré subdodávatelia pre tohto 
obstarávateľa na danej zákazke už vykonali .

Umožníme platby zadávateľa priamo subdodávateľovi po splnení určitých podmienok 
(kolaudačné rozhodnutie atď.).

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7. RIEŠENIA PROTI NEPLATIČOM
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87 Podľa súčasnej právnej úpravy sa veriteľ dozvie o začatí reštrukturalizácie a ostatných dôležitých náležitostiach iba z Obchodného vestníka.  
 V praxi dochádza často k tomu, že veritelia sa o reštrukturalizácii ani nedozvedia.
88 V súčasnosti sa hlasy drobných veriteľov v danej skupine vôbec nezohľadňujú pri hlasovaní. Myslíme si, že každý veriteľ má právo zúčastniť sa na hlasovaní –  
 bez ohľadu na výšku jeho pohľadávky. Okrem iného sa tým zabráni možným manipuláciám pri hlasovaní.
89 Skupiny veriteľov, ktorí nie sú dotknutí plánom, by mali byť vyčlenené z hlasovania o prijatí reštrukturalizačného plánu. Neexistuje dobrý dôvod, prečo by tieto  
 skupiny mali byť považované za skupiny súhlasiace s plánom, čo zodpovedá súčasnej právnej úprave.
90 V súčasnostije možné, aby súd rozhodol za skupinu veriteľov, ktorá hlasovala proti prijatiu reštrukturalizačného plánu. Po navrhovanej zmene sa zamedzí  
 tomu, aby skupiny veriteľov, ktorých pohľadávky nie sú podriadené, boli uspokojené menšou mierou bez ich súhlasu.
91 Ust. § 114 ods. 1 písm. f) zákona č. 7/2005 Z. z. V súčasnosti nie je po začatí reštrukturalizačného konania možné pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii  
 uplatňuje prihláškou, voči dlžníkovi započítať, pričom v knkurze táto možnosť je. Započítanie je spôsobom zániku navzájom sa kryjúcich pohľadávok veriteľa  
 a dlžníka. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie a boli splnené všetky podmienky na to potrebné. Podmienkou  
 započítania je, že ide o dva záväzky medzi tými istými subjektmi, keď je veriteľ jednej pohľadávky súčasne dlžníkom druhej pohľadávky, a dlžník naopak  
 (vzájomnosť pohľadávok). Plnenie musí byť rovnakého druhu a pohľadávky musia byť spôsobilé na započítanie.

Zavedieme povinnosť informovať veriteľov o všetkých krokoch reštrukturalizácie poštou  
a zverejnením na internete. 87   

Zrušíme obmedzenie, podľa ktorého je na prijatie plánu potrebná väčšina veriteľov,  
ktorých suma zistených pohľadávok presahuje 1 % zistených pohľadávok danej skupiny. 88

Zrušíme pravidlo, podľa ktorého sa skupiny nijako nedotknuté reštrukturalizačným plánom 
považujú automaticky za skupiny súhlasiace s plánom. 89

Zavedieme pravidlo, podľa ktorého súd nebude môcť nahradiť hlas skupiny, ak aspoň jeden 
veriteľ, ktorého pohľadávka by za normálnych okolností (bez reštrukturalizácie) nebola 
nadriadená danej skupine, bude vo výhode oproti danej skupine, o ktorej súhlase má 
rozhodnúť súd. 90

Zavedieme možnosť započítania pohľadávky voči dlžníkovi, ktorá sa v reštrukturalizácii 
uplatňuje prihláškou. 91

Zavedieme možnosť veriteľov vymeniť reštrukturalizačného správcu z dôvodov nekonania  
s odbornou starostlivosťou.

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. REŠTRUKTURALIZÁCIA
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1. PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU
A GASTRONÓMII
Uľahčíme podnikanie v cestovnom ruchu a gastronómii.

Zjednodušíme inštitút hlásenia pobytu cudzincov. 92

Zjednodušíme sezónne zamestnávanie. 93

Rozšírime množstvá a sortiment, ktoré možno predávať predajom z dvora. 94 

Zrušíme príkazný počet delených WC pre zamestnancov. 95

Zrušíme povinnosť preukazovať zdravotnú spôsobilosť (zdravotný preukaz) tým 
pracovníkov v zariadeniach verejného stravovania, resp. v potravinárskych podnikoch 
všeobecne, ktorí neprichádzajú do styku s potravinami. 96

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

92 V súčasnosti je ubytovateľ podľa ust. § 113 písm. c) Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný  
 zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania; doručenie je možné  
 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel  
 je potrebné podať písomnú žiadosť (osobne alebo poštou) o registráciu s osvedčenými podpismi na príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície  
 podľa miesta sídla ubytovateľa. Okrem povinných náležitostí je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť pre viazané živnosti priložením fotokópie  
 aktuálneho výpisu z Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra. 
 Umožníme, aby bolo možné žiadosť podať aj elektronicky, taktiež v tomto prípade nevidíme dôvod, aby mal podnikateľ štátu predkladať dokumenty,  
 ktoré mu vydala štátna inštitúcia a ktorá nimi ndisponuje.
93 Zdroj Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky.
94 Opatrením chceme podporiť podnikanie najmä na úrovni rodinného podnikania, resp. mikropodnikov a malých podnikov
95 Zrušíme ust. § 6 ods. 4 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia   
 spoločného stravovania, podľa ktorého záchody pre zamestnancov zariadenia spoločného stravovania musia byť oddelené pre ženy a mužov a udržiavané  
 v použiteľnom stave a v čistote. Záchody musia byť aj pri šatniach pre zamestnancov zariadenia spoločného stravovania, aj pri priestoroch, v ktorých  
 sú sprchy a umývadlá.  V zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje najviac päť zamestnancov v jednej zmene, môže byť jeden záchod spoločný  
 pre mužov a ženy. V zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje viac ako 50 žien, musia byť kabíny na osobnú hygienu žien.
96 V súčasnosti sa zdravotný preukaz vyžaduje takmer od každého zamestnanca potravinárskeho podniku bez ohľadu na to, či v pracovnom procese reálne  
 prichádza do styku s potravinami alebo nie..
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2. PODNIKANIE V STAVEBNÍCTVE
Zjednodušíme stavebné konania.

Vytvoríme jednotné kontaktné miesto pre celé stavebné konanie (stavebný úrad). 97  

Zavedieme povinnosť pre stavebný úrad vopred vydať žiadateľovi záväzný zoznam 
požadovaných dokumentov. 98 

Zavedieme povinnosť stavebného úradu dodržiavať lehoty v konaní, pod hrozbou 
sankcie vrátenia správneho poplatku žiadateľovi a jeho následného zosobnenia 
zodpovednej osobe stavebného úradu.

Umožníme, aby stavebné konanie mohlo prebiehať aj elektronicky. 99

Zrušíme povinnosť oddeliť WC pre zamestnancov a hostí. 100

Zrušíme povinnosť maľovať steny vo výrobných a skladovacích priestoroch aspoň  
raz ročne a tiež povinnosť o tomto maľovaní viesť evidenciu. 101

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

36

97 V zmysle vízie MV SR: „MV SR pracuje s víziou, že občan navštívi klientske pracovisko úradu iba raz, keď jednoduché podanie vybaví obratom a pri zložitejšej  
 agende bude s informáciami pracovať úrad, ktorý zabezpečí všetko potrebné pre občana. Cieľom je, aby občanovi stačilo jedno podanie voči orgánom  
 štátnej správy a klientske centrá budú zodpovedné za zabezpečenie komunikácie s relevantnými úradmi a doručenie finálneho produktu (vo forme dokladu  
 či vydaného rozhodnutia) alebo služby (vo forme informácií či inštrukcií) pre občana.“
98 Opatrenie vylúči dodatočné požiadavky a zbytočné prieťahy hlavne pri procese kolaudácie stavby.
99 Elektronická komunikácia bude dobrovoľná. Cieľom opatrenia je výrazné zrýchlenie a zefektívnenie tohto procesu.
100 Zrušíme ust. § 6 ods. 5 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia   
 spoločného stravovania, podľa ktorého pre stravníkov musia byť vyčlenené samostatné záchody oddelené pre mužov a ženy a udržiavané v použiteľnom  
 stave a v čistote.
101 Zrušíme ust. § 8 ods. 4 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného  
 stravovania, podľa ktorého sa stavebné úpravy, technické úpravy a nátery v zariadení spoločného stravovania musia zabezpečovať podľa potreby, maľovanie  
 vo výrobných priestoroch a v skladovacích priestoroch najmenej jedenkrát ročne, pričom o vykonanom maľovaní stien sa musí viesť evidencia.
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3. PODNIKANIE V PÔDOHOSPODÁRSTVE
Zrýchlime proces pozemkových úprav. 102

Znížime pokuty v zákone o potravinách na reálnu úroveň a úroveň porovnateľnú 
s pokutami v iných zákonoch. 103

Zrušíme povinnosť nahlasovania dovozu alebo dodávky čerstvého ovocia a zeleniny 
a produktov živočíšneho pôvodu do elektronického systému Štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy SR. 104

3.1

3.2 

3.3 

102 Od roku 1989 vykonala Slovenská republika minimum pozemkových úprav, problém sa nabaľuje, keďže pozemky sa dedením naďalej rozdrobujú.  
 Je potrebné prijať principiálne riešenie.
103 Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách má neporovnateľne vyššie horné limity na pokuty ako ostatné zákony. Preto je potrebné po inventúre zákonov a pokút  
 v nich ustanovených znížiť úroveň pokút v zákone o potravinách na porovnateľnú úroveň.
104 Povinnosť nevyplýva z komunitárneho práva, podnikateľov zaťažuje a naviac, ŠVPS SR nevedie evidenciu tak, aby nahlásené údaje vedela využiť.
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ZOZNAM SKRATIEK
BOZP | bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

DPH | daň z pridanej hodnoty

EÚ  | Európska únia

FO  |  fyzická osoba

STK  |  stanica technickej kontroly
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POZNÁMKY
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