
 
 
 
 

 
 

 

Ministerstvo hospodárstva SR 
 

Sekcia podnikateľského prostredia 
a inovácií 
K rukám: Ing. Mgr. Miriam Letašiová, 
generálna riaditeľka 
 
Mierová 19  
827 15 Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
V Bratislave dňa 13.02.2017 
 

Jedenkrát 
 
1 príloha 
 
Vec: Zoznam opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia 

 

 

Vážená pani generálna riaditeľka Ing. Mgr. Miriam Letašiová, 

v nadväznosti na Váš email z 01.02.2017 v súvislosti so žiadosťou o zaslanie návrhov opatrení na 

zlepšenie podnikateľského prostredia, si Vám dovoľujeme zaslať nižšie uvedený zoznam 60 opatrení 

na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré boli zozbierané a preverené ako adekvátne v rámci 

spolupráce Centra lepšej regulácie na projekte Byrokratický nezmysel roka.  

 
 

S úctou 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Mgr. Martin Holák, PhD. 
generálny riaditeľ 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Príloha: Zoznam opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia 

1. Aktívne zapájanie zástupcov podnikateľských organizacií do zlepšovania podnikateľského 

prostredia  

Kľučovým faktorom pre zlepšenie podnikateľského prostredia je zvýšenie participácie podnikateľských 

subjektov na tvorbe právnych predpisov s cieľom optimalizovať regulačný rámec a minimalizovať 

nadmernú záťaž. Je nevyhnutné pokračovať v pozitívne nastolenom trende a naďalej zvyšovať 

zapojenie podnikateľských subjektov do prípravy právnych predpisov  

2. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať pravidelné školenia referentských vodičov 

Zamestnávateľ je povinný aspoň jedenkrát za dva roky zabezpečiť školenie z oblasti dopravných 

predpisov ako i následné preskúšanie u tých zamestnancov, ktorí pri práci používajú motorové vozidlo. 

Táto povinnosť sa nevzťahuje len na podnikateľov zamestnávajúcich vodičov z povolania, ale aj takých, 

ktorých zamestnanci môžu služobné vozidlo využiť napríklad len jedenkrát do roka. 

3. Povinnosť podnikateľa predkladať výpis z obchodného registra 

Podnikatelia sú povinní predkladať výpis z OR pri rôznych úkonoch - napr. pri registrácii na daň z 

príjmov (správcovi dane); zmene majiteľa nákladného vozidla alebo ukončení leasingu (Polícii SR); 

registrácii zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni (Sociálnej poisťovni). Predkladanie výpisu z OR, ktorý 

je verejne dostupný, pre podnikateľov predstavuje neopodstatnenú a nadmernú administratívnu 

záťaž. 

4. Štatistika 

Na základe vyzvania ŠÚ SR je podnikateľ povinný plniť rôzne spravodajské povinnosti v rôznych 

termínoch. Plnenie je povinné a výkazy sa musia od 1.1.2016 predkladať elektronicky do už 

pripravených formulárov na www.statistics.sk. Za nesplnenie spravodajskej povinnosti vyzvaným 

subjektom hrozí pokuta až 3 320 €. Mnohé termíny dané vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej 

republiky č. 291/2014 Z. z. ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 

2017 nie sú v súlade s termínmi na plnenie iných povinností, napr. Štvrťročný výkaz produkčných 

odvetví v malých podnikoch, ktoré je potrebné predložiť najneskôr do  25. kalendárneho dňa po 

sledovanom období. Termín je stanovený tak, že v danom čase podnikatelia ešte len potrebné údaje 

získavajú v rámci plnenia povinností podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve. Problém je ešte 

výraznejší pre menšie firmy, ktoré si nechávajú svoje účtovníctvo viesť externe, a nemajú tak okamžitý 

priamy prístup k jeho výstupom. Existujú oprávnené pochybnosti, či údaje vo výkaze budú úplné. V 

tom prípade nemá zistený štatistický údaj žiaden význam, resp. bude chybný a môže spôsobiť mylné 

vyhodnotenia. Navyše údaje, ktoré požaduje ŠÚ SR sú dostupné na daňových úradoch, kde 

podnikatelia podávajú výkazy pravidelne, čiže zároveň ide o duplicitnú povinnosť. 



 
 
 
 

 
 

5. Povinnosť podnikateľa predkladať Štatistickému úradu SR štatistiky o využití nákladných 

vozidiel 

Vybraní podnikatelia majú povinnosť odovzdávať Štatistickému úradu SR štatistiky (výkaz jázd, 

prepravovaná tonáž, počet zastávok počas jazdy, spotreba PHM atď.) o využití svojich nákladných 

vozidiel, aj keď preprava nie je ich hlavná činnosť a pre svoju vlastnú potrebu tieto údaje nesledujú. 

6. Povinnosť vypracovať výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na sociálnu politiku 

Podnikateľ je povinný v prípade žiadosti Štatistického úradu Slovenskej republiky poskytnúť 

prostredníctvom vyše 200-položkového dotazníku podrobné údaje ohľadom detailov pracovných 

podmienok, ktoré pre svojich zamestnancov vytvára, ako aj podrobností o sociálnych benefitoch, ktoré 

zamestnancom poskytuje. 

7. Nesúlad termínov na splnenie povinností voči Štatistickému úradu 

Štatistický úrad od vybraných podnikateľov vyžaduje štatistické výkazy produkčných odvetví ešte 

predtým, než podnikatelia potrebné údaje získajú v rámci plnenia povinností podľa zákona o DPH a 

zákona o účtovníctve. 

8. Povinnosť podnikateľa vypracovať tzv. program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii 

príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu 

Povinnosť ekonomických poradcov, účtovníkov, advokátov a ďalších z pomerne širokej skupiny osôb, 

vypracovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a 

financovaniu terorizmu. 

9. Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje bezpečnostnú agentúru, zamestnávať len osoby 

bez zdravotného postihnutia 

Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti bezpečnostným agentúram ukladá 

povinnosť zamestnávať iba zdravotne spôsobilé osoby, zákon o službách zamestnanosti 

bezpečnostným agentúram s viac ako 20 zamestnancami na druhej strane ukladá povinnosť 

zamestnávať tiež zdravotne postihnuté osoby. Pokiaľ zdravotne postihnutú osobu bezpečnostná 

agentúra s viac ako 20 zamestnancami nezamestná, má povinnosť odviesť povinný odvod na 

zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov. 

10. Rozdiel vo výške poplatkov spojených s vyhotovením kópie listiny 

Rôzne subjekty štátnej správy účtujú za rovnaký úkon správny poplatok v rozdielnej výške, napr. 

správny poplatok za vyhotovenie kópie listiny účtuje obchodný register poplatok vo výške 0,33 € a 

daňový úrad 1,50 €. 

11. Neustále prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov v zdravotnej poisťovni 



 
 
 
 

 
 

Povinnosť podnikateľov prihlasovať a odhlasovať zamestnancov na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru len na tie dni, ktoré u svojho zamestnávateľa reálne pracujú. 

Ide o neprimeranú administratívnu záťaž, zákon je v tejto súvislosti nejednoznačný. 

12. Povinnosť vykonávať pravidelné revízie počítačov a iných elektrických zariadení 

Každý prevádzkovateľ elektrického zariadenia je povinný vykonávať periodické revízie elektrických 

zariadení. Príkladom sú tiež IT spoločnosti, kde pracovníci využívajú pri práci notebook (elektrické 

zariadenie). Súčasná právna úprava u týchto elektrických zariadení stanovuje povinnosť vykonať 

predpísanú kontrolu každých 6 mesiacov a revíziu každých 24 mesiacov. 

13. Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu 

Pri prevode obchodného podielu spoločnosti na nového majiteľa sa vyžaduje súhlas správcu dane. 

Takýto súhlas sa nevyžaduje ak sa spoločnosť zlučuje s inou. Pričom pri zlúčení je oveľa vyššie riziko, že 

ide o podvodnú operáciu, pri ktorej spoločnosť de facto zanikne. 

14. Povinnosť podnikateľov disponovať technickým preukazov už v čase žiadosti o povolenie na 

podnikanie v autodoprave 

Povinnosť podnikateľa predložiť pri vzniku obchodnej spoločnosti povolenie okresného úradu na výkon 

povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, ktoré možno získať len pri existujúcej 

spoločnosti. Ak podnikateľ zakladá obchodnú spoločnosť na podnikanie s vozidlami nad 3,5 tony, 

okresný úrad pri vydaní povolenia vyžaduje tiež technický preukaz auta. Vlastníctvo vozidla 

spoločnosti, ktorá ešte nevznikla, však nie je možné preukázať. 

15. Registrácia na colnom úrade 

Povinnosť podnikateľov predložiť Colnému úradu niekoľko vyhlásení pri nákupe oleja v nádobe väčšej 

ako 210 litrov (aj keď v 1000 litrovej nádobe je olej o 40 % lacnejší). 

16. Dodatočné daňové priznanie a neupravenie výšky odvodov do Sociálnej poisťovne 

Sociálna poisťovňa dodatočné daňové priznanie akceptuje, ale výšku odvodov upraví živnostníkovi až 

od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní dodatočného daňového priznania. Daňový úrad aj 

zdravotná poisťovňa vrátia preplatok a upravia výšku preddavkov spätne. 

17. Povinnosť uhradiť vysoký poplatok pri krachu firmy 

Opatrenie ukladá podnikateľom povinnosť uhradiť preddavok na náklady predbežného správcu 

konkurznej podstaty (až 1659,70 EUR), ak sa firma ocitne v úpadku - teda ak skrachuje. Nemajetná 

firma tak na jednej strane tento preddavok nedokáže uhradiť, jej štatutárnemu orgánu na strane 

druhej hrozia pomerne vysoké sankcie za nepodanie včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu. Podanie 

návrhu na vyhlásenie konkurzu bez predošlej úhrady preddavku však podľa súčasného právneho stavu 

nie je možné. 



 
 
 
 

 
 

18. Prekážky v získaní licencie pre prevádzkovateľov autobusovej dopravy a taxislužieb, ktorí 

chcú poskytovať dopravu na území viacerých VÚC 

V súčasnej dobe má každý z dotknutých VÚC možnosť neudeliť licenciu prevádzkovateľovi autobusovej 

dopravy alebo taxislužby, a to aj v prípade, ak by cez jeho územie hoci len „tranzitoval“. Zatiaľ čo 

dopravca túto licenciu od jedného VÚC získa, v inom VÚC mu licencia nemusí byť udelená. Takáto 

úprava bez racionálneho základu poskytuje neodôvodnenú výhodu etablovaným hráčom a novým 

podnikateľom bráni vo vstupe na trh. Výsledkom je nemožnosť zvýšenia konkurenčného prostredia v 

segmente verejnej dopravy, ktoré by mohlo mať pozitívny vplyv aj na spotrebiteľov. 

19. Povinnosť e-shopov nahlasovať informačný systém Úradu na ochranu osobných údajov 

Každý informačný systém, ktorý spracúva osobné údaje (napríklad meno, priezvisko a adresa 

zákazníka), musí byť oznámený Úradu na ochranu osobných údajov. Väčšina prevádzkovateľov e-

shopov si tejto povinnosti nie je vôbec vedomá, opatrenie vytvára neprimeranú administratívnu záťaž 

a súčasne ani neprispieva k zvýšeniu ochrany osobných údajov dotknutých osôb. 

20. Povinnosť zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového 

poistenia do troch dní od skončenia pracovného pomeru zamestnanca 

Pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca je zamestnávateľ povinný Sociálnej poisťovni predložiť 

evidenciu na účely sociálneho poistenia (evidenčný list) vzťahujúcu sa k tomuto zamestnancovi v 

mimoriadnej krátkej lehote - už troch dní od skončenia jeho pracovného pomeru. V prípade porušenia 

tejto povinnosti zamestnávateľovi hrozí pokuta až do výšky 16596,86 EUR. Súčasťou evidenčného listu 

sú tiež údaje, ktoré zamestnávateľ často krát získava až v súvislosti s výplatou miezd, ktorá môže byť 

podľa zákonníka práce uskutočnená aj v posledný deň kalendárneho mesiaca. Pokiaľ dôjde k ukončeniu 

pracovného pomeru ešte pred výplatou miezd, zamestnávateľ často nie je schopný vystaviť evidenčný 

list a odovzdať ho Sociálnej poisťovni v súčasnej "šibeničnej" lehote. Sociálna poisťovňa pritom 

uvedené podklady potrebuje okamžite iba v prípade, že po skončení pracovného pomeru rozhoduje o 

nároku zamestnanca na niektorý z dôchodkov. 

21. Nerovný prístup k možnosti elektronického doručovania dokumentov súvisiacich so 

mzdovou agendou 

Zatiaľ čo zákonník práce zamestnávateľom umožňuje zasielanie výplatných pások tiež elektronickými 

prostriedkami, zákon o dani z príjmov pri iných typoch dokumentov elektronické doručovanie 

písomností neumožňuje. 

22. Hlásenie pobytu cudzinca za pomoci neefektívnj elektronickej služby 

Všetky ubytovacie zariadenia sú povinné zasielať úradné tlačivo "Hlásenie pobytu cudzinca" 

policajnému útvaru (cudzineckej polícii), a to vždy najneskôr 5 dní od ubytovania danej osoby. Za každú 

ubytovanú osobu je potrebné odoslať jedno tlačivo formátu A4. Toto hlásenie musia vyplňovať aj tí 

najmenší ubytovatelia. Teoreticky musí ubytovateľ zaslať požadované tlačivo 5 až 6 krát do mesiaca, 



 
 
 
 

 
 

čo môže byť ročne aj viac ako 50 krát! Elektronické hlásenie pobytu cudzincov po dvoch rokoch aj 

reálne zákon umožnil, ale v praxi je neefektívne, zdĺhavé a takmer nikto ho nevyužíva (podľa 

poskytnutých informácií do 20 subjektov), nakoľko hlásenie neuľahčuje, naopak, ešte sťažuje. 

23. Trest (pokuta) zamestnávateľovi za nepravdivé čestné prehlásenie brigádnika 

Študent si môže u jedného zamestnávateľa na základe čestného prehlásenia uplatniť odvodovú 

výnimku do výšky príjmu 200 Eur/mesiac. V súčasnosti však neexistuje povinnosť Sociálnej poisťovne 

poskytnúť zamestnávateľovi informáciu, či si náhodou študent takúto výnimku už neuplatnil, hoci 

jedine Sociálna poisťovňa touto informáciou disponuje, ale pri zistení, že študent krivo podpísal čestné 

prehlásenie trestá zamestnávateľa. 

24. Koncesionárske poplatky musia platiť aj zamestnávatelia 

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú minimálne 3 zamestnancov (dohodári sa do nezapočítavajú), 

majú povinnosť platiť koncesionárske poplatky, teda úhradu za služby verejnosti poskytované 

Rozhlasom a televíziou Slovenska. Zatiaľ čo podnikateľ s 2 zamestnancami a rádiom, ktoré v 

prevádzkarni umožňuje príjem slovenského rozhlasu, nezaplatí žiadne koncesionárske poplatky, 

podnikateľ s 3 a viac zamestnancami, ktorý vo svojej prevádzkarni nemá rádio ani televíziu, za služby 

Rozhlasu a televízie Slovenska zaplatí. 

25. Transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby 

Zatiaľ čo transferové oceňovanie sa do roku 2015 vzťahovalo len na zahraničné závislé osoby z dôvodu, 

aby sa zisk neprelieval do krajín s nižším zdanením (napr. medzi materskou spoločnosťou v Európe a 

dcérskou spoločnosťou so sídlom v daňovom raji), od roku 2015 platí aj pre tuzemské závislé osoby - 

napríklad sa týka dvoch slovenských s.r.o., ktoré si medzi sebou fakturujú. Toto opatrenie je 

nezmyselné hneď z niekoľkých hľadísk: - pojem ekonomicky alebo personálne prepojená osoba je 

definované relatívne presne, ale prepojenie typu “iné prepojenie” je definované veľmi všeobecne a 

vyvoláva vysoký stupeň právnej neistoty, kedy daňový úrad vyhodnocuje prepojenie podľa vlastného 

uváženia. Ak si daňový úrad vyžiada dokumentáciu a usúdi, že podnikatelia uskutočnili pochybnú 

transakciu, môže upraviť základ dane a vyrubiť vyššiu daň. - podnikateľ má možnosť zvoliť si metódu 

transferového oceňovanie, ale až do vykonania kontroly finančným úradom nie je možné určiť, či 

postupuje správne. Ak by si chcel podnikateľ nechať vypracovať záväzné stanovisko daňového úradu, 

zaplatil by zaň minimálne 4000 EUR. Dodnes preto nikto o takéto stanovisko nežiadal. - v prípade 

tuzemského transferového oceňovanie neexistuje žiadna možnosť oslobodenia od tejto povinnosti, 

týka sa napríklad aj živnostníka s minimálnym ročným obratom (napr. 2000 EUR). - veľkú záťaž 

predstavuje taktiež vedenie príslušnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu. Aj skrátená forma 

dokumentácie prináša neprimerané časové a finančné náklady 

26. Zákaz hotovostných pôžičiek spoločníka s.r.o. 

V prípade, že poskytuje úver s. r. o. jej spoločník, konateľ, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 

konateľa, prokurista, vedúci organizačnej zložky, člen dozornej rady, tichý spoločník, osoba blízka alebo 



 
 
 
 

 
 

osoba konajúca na účet predchádzajúcich osôb, je možné ho poskytnúť len inak ako finančnými 

prostriedkami v hotovosti. Tento problém pociťujú najmä menšie spoločnosti. 

27. Úradníci umelo stanovujú trvanlivosť alkoholu 

V štátnom podniku Mincovňa Kremnica sa od 1.1.2015 začali tlačiť nové kolkové známky na alkohol a 

tabakové výrobky, ktoré nahradia doterajšie kolky. Túto zmenu zavádza novela zákona, ktorá 

podnikateľom nepriamo ukladá povinnosť zbaviť sa starých zásob alkoholu a cigariet do 30.9.2016. 

Podnikatelia (napr. prevádzkovatelia hotelov) ponúkajúci špecifické a často nákladné druhy 

alkoholických nápojov, ktorí tak v stanovenej lehote neučinia, musia svoj tovar na sklade zlikvidovať a 

odpísať, inak by sa vystavili sankciám za predaj neoznačeného alkoholu a cigariet. Nové kolky preto na 

jednej strane zvyšujú mieru ochrany pred falšovaním a podávaním nebezpečných nápojov, na druhej 

strane mnohým podnikateľom spôsobia značné škody. 

28. Obchodný súd vyžaduje pri zvyšovaní základného imania audit od s.r.o., ktorá povinnosť 

auditu nemá 

Ak chce s.r.o. zvýšiť svoje základné imanie z nerozdeleného zisku spoločnosti, musí mať účtovnú 

závierku overenú audítorom, hoci inak by povinnosť auditu nemala. Zároveň je nejasné ustanovenie o 

"neuplynutí" viac ako 6 mesiacov. Nerozdelený zisk je súčasťou vlastného imania spoločnosti (bez 

overovania audítorom), akonáhle by sa mal presunúť do inej položky vlastného imania - do základného 

imania, už je povinnosť závierku auditovať. Pričom spoločnosti žiaden majetok ani nepribudne, ani 

neodbudne, len sa presunú zdroje z nerozdeleného zisku do základného imania, čo je viacmenej 

účtovná operácia. Zapisuje sa síce do Obchodného registra, ale dnes sú aj všetky závierky na internete, 

takže tam je prehľad o všetkých číslach spoločnosti. Je to byrokratická a finančná záťaž pre 

podnikateľov, ktorí si chcú zvýšiť základné imanie (napr. aby spoločnosť pôsobila "dôveryhodnejšie" 

pre obchodných partnerov). 

29. Zbytočné dokladanie súhlasov správcu dane a čestných vyhlásení pre obchodný register 

Ak sa prevádza väčšinový obchodný podiel, k prevodu je potrebný súhlas správcu dane. Ak sa prevádza 

menšinový podiel, postačí čestné vyhlásenie o tom, že spomínaný súhlas nie je potrebný. V prípade, 

kedy svoj podiel prevádza spoločník, ktorý niekoľko rokov po sebe nepodal daňové priznanie (tj. nie je 

možné overiť, či má alebo nemá daňové nedoplatky), súhlas správcu dane paradoxne získa. Koncepcia 

dokladania súhlasu správcu alebo čestného prehlásenia dane je tak zbytočnou a neúčinnou 

administratívnou prekážkou pre podnikateľov i daňové úrady. 

30. Nezmyselný reštrukturalizačný plán 

Jedným z povinných bodov reštrukturalizačného plánu je po možnosť výmeny pohľadávok veriteľov za 

majetkovú účasť na dlžníkovi (z veriteľov dlžníka sa stanú jeho vlastníci). Ak reštrukturalizačný plán 

takýto bod neobsahuje, súd reštrukturalizačný plán zamietne a firma nemôže do "ozdravovacieho 

procesu" vôbec vstúpiť. Zatiaľ čo pri akciových spoločnostiach s množstvom často bezcenných akcií je 

majetková účasť veriteľov na dlžníkovi obvykle možná, pri s.r.o., ktorá má viac ako 50 veriteľov a ktorá 



 
 
 
 

 
 

smie mať súčasne iba 50 spoločníkov, je však toto riešenie nezmyselné (nehovoriac o tom, že množstvo 

malých spoločníkov v s.r.o. narobí viac škody ako úžitku). To isté platí pre majetkovú účasť na iných 

typoch subjektov - napr. živnostníkoch. Nezmyselnosť opatrenia v prípade s.r.o. spočíva taktiež vo 

výške podielu na spoločnosti. Ak by s.r.o. nemala 50, ale iba 20 veriteľov, účasť na spoločnosti by čo do 

počtu spoločníkov síce bola možná, avšak pri dlžníkovi so základným imaním 5000 eur by nemohla byť 

naplnená zákonná podmienka minimálneho vkladu do spoločnosti vo výške 750 eur - každý z 20 veriteľ 

dá totiž najviac len 250 eur. Podobný problém môže nastať v súvislosti s nominálnou hodnotou akcií. 

31. Nesúlad v termínoch pre priznanie a platbu DPH z elektronických služieb 

Podnikatelia poskytujúci vybrané elektronické služby (tvorba a údržba webových stránok, predaj 

softvéru a pod.) sa môžu rozhodnúť, či sa k DPH registrujú v štáte sídla ich zákazníkov alebo v štáte 

vlastného sídla – ide o princíp s názvom Mini one stop shop (MOSS). Prostredníctvom tohto systému 

sa podnikateľom umožňuje vyhnúť sa viacnásobnej registrácii k DPH v každom členskom štáte spotreby 

(v členskom štáte zákazníka) a svoju povinnosť priznať a uhradiť daň si splnia iba vo „vlastnom“ štáte. 

Zatiaľ čo súhrnné výkazy a priznania k DPH sa podávajú k 25. dňu v mesiaci, v rámci systému MOSS 

musí byť výkaz doručený aj peniaze pripísané na účet daňového úradu už do 20. dňa v mesiaci. 

Výsledkom zavedenia systému MOSS preto nie je zjednodušenie povinností spojených s registráciou a 

platením DPH, ale nejednotnosť v termínoch, ktorá na strane podnikateľov vytvára zbytočnú 

administratívnu záťaž. 

32. Podnikateľ dostane pokutu, ak jeho dodávateľ nelegálne zamestnáva 

Všetci podnikatelia si od 18.06.2016 musia overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nevykonávajú 

nelegálnu prácu. Prijatie práce či služby od dodávateľa, ktorý pri ich dodaní využíva nelegálnu prácu, 

totiž pre objednávateľa znamená porušenie zákona a pokutu od inšpektorátu práce - zákon totiž ani 

nedefinuje, čo sa rozumie pod pojmom „dodanie práce“ a „dodanie služby“. Aby sa zamedzila 

nevedomosť objednávateľa o porušovaní zákazu nelegálneho zamestnávania, zákon dodávateľovi 

ukladá povinnosť poskytnúť objednávateľovi na požiadanie údaje o fyzickej osobe, ktorá vykonáva 

danú prácu alebo poskytuje objednanú službu. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú 

nelegálnu prácu, je však prakticky nemožné. 

33. Konkurenti musia podnikateľovi v advokácii schváliť názov firmy 

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. Z členov predsedníctva sa tak razom stali experti na 

naming, ktorí budú určovať svojim budúcim konkurentom, či ich meno nie je príliš nápadité a či je 

dôstojné. 

34. Fotografie či videá zhotovené dronom musia úradníci podnikateľom schvaľovať 

Ak osoba používa dron na podnikateľské účely, vzťahuje sa na ňu od roku 2015 niekoľko regulačných 

povinností, napr. zaevidovanie dronu do registra lietadiel, získanie povolenia na výkon leteckých prác 



 
 
 
 

 
 

a preukazu odbornej spôsobilosti zložením skúšok, uzatvorenie zmluvy o poistení zodpovednosti za 

škodu spôsobenú prevádzkou lietadla, platné povolenie od Ministerstva obrany SR, ak je akékoľvek 

lietadlo využívané za účelom leteckej fotografie. Povolenie od Ministerstva obrany SR je potrebné, ak 

je akékoľvek lietadlo využívané za účelom leteckej fotografie (fotografovanie, filmovanie a iné 

zaznamenávanie z paluby lietadla). V prípade získania povolenia musí podnikateľ do jedného mesiaca 

od natočenia konkrétneho videa či vyhotovenia fotografií túto skutočnosť oznámiť úradu a predložiť 

tento materiál na posúdenie Ministerstvu obrany SR, ktoré určí stupeň utajenia snímkového materiálu. 

Do posúdenia snímkového materiálu sa s ním zaobchádza ako s utajovanou skutočnosťou. Úradníci tak 

majú mesiac, aby pozerali videá či fotografie, ktoré sú určené zvyčajne na reklamné účely a 

podnikateľom ich schvaľovali 

35. Zmena sídla firmy za 33 € alebo za 500 € - v závislosti od úradu 

Ak si podnikateľ zmení sídlo, musí túto skutočnosť oznámiť viacerým úradom. Zatiaľ čo v prípade 

Obchodného registra sa za zápis zmeny údajov (vrátane sídla) platí súdny poplatok vo výške 33 Eur, 

zaevidovanie takejto zmeny sídla na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade agentúry 

dočasného zamestnávania stojí právnickú osobu až 500 Eur. Zmena sídla v takomto prípade totiž 

vyžaduje tiež zmenu povolenia, ktoré bolo agentúre vydané. Poplatok je neprimeraný a vo vzťahu k 

iným poplatkom - ak si zmení sídlo agentúra podporného zamestnávania, za zmenu povolenia zaplatí 

právnická osoba desaťnásobne menej - 50 Eur. 

36. Ak podnikateľ dáva zákazníkom na tovar sáčky, musí sa registrovať na ministerstve 

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť o odpadoch v znení neskorších predpisov. Podnikateľom, ktorí 

spadajú pod novú definíciu výrobcov obalov (aj keď reálne žiadne nevyrábajú) zákon ustanovuje veľké 

množstvo zbytočnej a nelogickej byrokracie. Ak napríklad podnikateľ dáva svojim zákazníkom na tovar 

sáčky je považovaný za tzv. výrobcu obalového výrobku. Aby sa podnikateľ v zmysle zákona o odpadoch 

stal výrobcom obalov, postačuje totiž napr. aby odplatne alebo zadarmo odovzdal obal konečnému 

zákazníkovi na bezprostredné zabalenie tovaru. Ako výrobca obalu musí následne uzatvoriť zmluvu s 

vybraným spracovateľom odpadu a platiť mu dohodnutý poplatok, zaregistrovať sa na Ministerstve 

životného prostredia SR v Registri výrobcov obalov a plniť si množstvo ďalších povinností. A aby toho 

nebolo málo, tak ak si podnikateľ objedná napr. hocijaký zabalený výrobok u dodávateľa, ktorý je síce 

výrobcom obalov, avšak nie je zapísaný v spomínanom registri, povinnosti výrobcu obalov (vrátane 

hrozby pokuty) automaticky prechádzajú na objednávateľa. Uvedeným povinnostiam sa môže 

podnikateľ vyhnúť iba ak preukáže, že obalový výrobok sa nestane súčasťou komunálneho odpadu. 

37. Kontrolóri žiadajú od podnikateľov dokumenty, ktoré majú alebo si vedia vyžiadať od iného 

úradu 

Keď je podnikateľský subjekt kontrolovaný pýtajú od neho dokumenty, ktoré už predložil organizácii, 

ktorá ho kontroluje alebo inej štátnej organizácii - zbytočná administratíva ktorou zaťažujú nezmyselne 

podnikateľa. Konkrétne príklady - Pri väčšine kontrol je potrebné predložiť výpis z OR, pri kontrole 

Sociálnou poisťovňou žiadajú kontrolóri výkazy, ktoré podnikateľ Sociálnej poisťovni mesačne 



 
 
 
 

 
 

elektronicky posiela a žiadajú výkazy, ktoré posiela mesačne elektronicky na daňový úrad a žiadajú 

výpisy z účtu podnikateľa namiesto toho, aby si skontrolovali úhrady na účte svojej inštitúcie, žiadajú 

zápisnice z valného zhromaždenia, ktoré podnikateľ predkladá registrovému súdu a podobne. 

38. Nereálny termín na oznámenie skončenia uplatňovania "kešovej DPH" 

Ak musí platiteľ DPH ukončiť režim uplatňovania DPH na základe prijatia platby zo zákonných dôvodov, 

má povinnosť oznámiť to daňovému úradu do 5 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (kal. mesiaca 

alebo kal. štvrťroka), v ktorom daná skutočnosť nastala, napriek tomu, že vystaviť faktúry za dané 

obdobie môže zo zákona do 15 dní. Uvedený problém je ešte vypuklejší v prípade vedenia účtovníctva 

externe dodávateľskou formou. Povinnosť je preto v mnohých prípadoch nereálne splniť v zákonnej 

lehote. 

39. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov 

vykonávajúcich bezrizikové práce 

Od 1. 8. 2014 je každý zamestnávateľ, bez ohľadu na počet ľudí, ktorých zamestnáva, povinný 

zabezpečiť pre všetkých svojich zamestnancov tzv. pracovnú zdravotnú službu, teda odborné a 

poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. 

Po novom sa táto povinnosť netýka len zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, ale aj 

zamestnancov zaradených do tzv. prvej a druhej kategórie prác - typicky administratívnych 

pracovníkov. PZS by mala byť čo do obsahovej náplne diferencovaná pre zamestnancov vzhľadom na 

kategórie prác a vyhodnotenie rizika. 

40. Nezmyselná žiadosť o vrátenie preplatku na dani 

Fyzická osoba - podnikateľa, ktorá počas roka platila preddavky zistí pri podaní daňového priznania, že 

už v ďalšom roku preddavky platiť nemusí (lebo má nízky základ dane), no napriek tomu musí ešte do 

lehoty na podanie daňového priznania zaplatiť ešte jeden preddavok v starej výške, ktorý daňovníkovi 

následne daňová správa vráti, no musí podať žiadosť o vrátenie tohto preplatku. 

41. Predlžovanie rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky 

Ak chce mať podnikateľ všetko v poriadku s priestormi, ktoré používa na podnikanie, musí k žiadosti 

na uvedenie priestorov do prevádzky predložiť (okrem listu vlastníctva či nájomnej zmluvy, výpisu z 

obchodného alebo živnostenského registra a kolku) aj doklad príslušného stavebného úradu o užívaní 

stavby na posudzovaný účel. Ak si podnikateľ vybral priestory, ktoré sú staršieho dáta, zamestnanci 

úradu musia hľadať tieto doklady v archíve. Dôsledkom je predlžovanie vydania rozhodnutí na 

uvedenie priestorov do prevádzky a behanie podnikateľa od úradu k úradu. 

42. Duplicitné energetické audity 

Cieľom energetického auditu je posúdenie tokov energie v auditovanom objekte na získanie informácií 

o aktuálnej spotrebe energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností 

úspor energie. Zákon upustil od pôvodnej koncepcie (do decembra 2014), podľa ktorej mali povinnosť 



 
 
 
 

 
 

zabezpečiť energetický audit veľké podniky, ktoré mali spotrebu energie nad určitú hranicu MWh. 

Zákon ukladá povinnosť vykonať energetický audit každému veľkému podniku bez ohľadu na to, či daný 

podnik budovu vlastní, alebo je jej nájomca. Dôsledkom je duplicitné vypracúvanie energetických 

auditov k rovnakým budovám zo strany vlastníka aj nájomcu, čím určite nedôjde k hospodárnejšiemu 

nakladaniu s energiami. Zároveň zákonodarca neupravil vzájomnú súčinnosť a rozsah práv a povinností 

vlastníka a užívateľa - nájomcu. Neposkytnutie potrebných podkladov zo strany vlastníka 

energetickému audítorovi môže významne skresliť výsledky auditu, ktorý zabezpečuje napr. nájomca. 

Minimálna sankcia za nesplnenie si tejto povinnosti je 5000 €. 

43. Ak si podnikateľ vytlačí leták musí sa registrovať na ministerstve 

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov. V porovnaní s predchádzajúcim zákonom priniesol nový zákon o odpadoch viaceré dôležité 

zmeny v oblasti nakladania s odpadmi. Niektoré zmeny sa týkajú podnikateľov, ktorí sa zaoberajú 

nakladaním s odpadmi, iné podnikateľov, ktorí sú výrobcami. A práve u podnikateľov, ktorí spadajú 

pod novú definíciu výrobcov neobalových výrobkov zákon ustanovuje veľké množstvo zbytočnej 

a nelogickej byrokracie. Ak podnikateľ na svojej tlačiarni vytlačí čo i len niekoľko letákov, vizitiek, 

katalógov, kalendárov, brožúr, kníh, novín, časopisov alebo iných výrobkov z papiera, môže byť 

považovaný za tzv. výrobcu neobalového výrobku. Momentom, keď tieto „neobaly“ v rámci svojej 

podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy 

uzatváranej na diaľku, uvádza na trh. Ako výrobca neobalového výrobku musí následne uzatvoriť 

zmluvu s vybraným spracovateľom odpadu a platiť mu dohodnutý poplatok, zaregistrovať sa na 

Ministerstve životného prostredia SR v Registri výrobcov neobalových výrobkov a plniť si množstvo 

ďalších nezmyselných povinnosti. K žiadosti o registráciu je potrebné priložiť potvrdenie o uzavretí 

zmluvy s firmou zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov, 

ak si túto povinnosť nebude plniť vlastnými prostriedkami (na čo však musí získať autorizáciu). Podľa 

zákona o odpadoch je podnikateľ oprávnený vypovedať zmluvný vzťah s firmou zabezpečujúcou pre 

neho povinnosti súvisiace so spracovaním odpadu bez udania dôvodu len k 31. decembru príslušného 

kalendárneho roka. Za porušenie horeuvedených povinností hrozí pokuta vo výške minimálne 1 200 € 

a maximálne 120 000 €. Ďalej podnikateľovi hrozí pokuta vo výške od 2 000 € do 250 000 € za to, že 

nezabezpečí zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov individuálne alebo zmluvne 

prostredníctvom firmy zaoberajúcej sa spracovaním odpadov z obalov. A aby toho nebolo málo, tak ak 

si podnikateľ objedná tlač letákov u dodávateľa, ktorý je síce výrobcom neobalových výrobkov, avšak 

nie je zapísaný v spomínanom registri, povinnosti výrobcu neobalových výrobkov (vrátane hrozby 

pokuty) automaticky prechádzajú na objednávateľa. Uvedeným povinnostiam sa môže podnikateľ 

vyhnúť iba ak preukáže, že papierový výrobok sa nestane súčasťou komunálneho odpadu. 

44. Nezmyselná byrokracia pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov 

Nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov odo dňa účinnosti 18.06.2016 ustanovuje pre slovenských 

podnikateľov na úseku vysielania zamestnancov a voči hosťujúcim zamestnancom nové druhy 



 
 
 
 

 
 

povinností, ktoré predstavujú nie len nadmernú byrokratickú záťaž, ale zároveň sú tiež dôsledkom tzv. 

gold-platingu smerníc EÚ, t. j. predstavujú rozširovania požiadaviek kladených európskou legislatívou. 

Napr. keď slovenský podnikateľ vyšle svojho zamestnanca do zahraničia na výkon práce má povinnosť 

ho písomne informovať pred vyslaním o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania 

v danom štáte, ďalej má povinnosť s ním uzatvoriť písomnú dohodu. Ďalej ak sa jedná o povinnosť voči 

hosťujúcim zamestnancom, tak má slovenský podnikateľ ako odoberateľ služby na území SR 

zodpovednosť za nevyplatenie mzdy hosťujúcemu zamestnancovi subdodávateľa. Ďalšie povinnosti 

pribudli hosťujúcemu zamestnávateľovi a to napr. široká notifikačná povinnosť voči NIP, evidenčná 

povinnosť a tiež povinnosť vyhovieť žiadosti NIPaIP predložiť či doručiť rôzne dokumenty, prípadne ich 

preklad do slovenského jazyka. 

45. Lehota na reklamáciu plynie aj napriek tomu, že predajca neprevzal výrobok 

V zákone na ochranu spotrebiteľa je diera, vďaka ktorej má predávajúci povinnosť vybaviť reklamáciu 

do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pričom zákon neukladá spotrebiteľovi povinnosť doručiť spolu s 

uplatnením reklamácie aj samotný tovar. Teda môže nastať prípad, že si spotrebiteľ uplatnil (napr. 

emailom) reklamáciu povedzme 1.5., ale tovar fyzicky dodal až povedzme 25.5., pričom podľa zákona 

zostáva na vybavenie reklamácie len 5 dní, pretože lehota sa počíta od dňa uplatnenia reklamácie a nie 

odo dňa doručenia tovaru na reklamáciu. Dnes nám však Slovenská obchodná inšpekcia oficiálne 

potvrdila, že lehotu na uplatnenie inšpekcia ráta až od doručenia tovaru na reklamáciu.“ 

46. Elektronická komunikácia s finančnou správou 

Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré 

nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na 

doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančnej správy a uzavrie so 

správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Z toho vychádza, že daňový subjekt má 

dve možnosti elektronickej komunikácie so správcom dane – na základe uzavretej dohody s ním alebo 

ak dokumenty opatrí zaručeným elektronickým podpisom. Problém vychádza z toho, že ak chce osoba 

komunikovať s finančnou správou elektronicky, nie je to možné inak, než prostredníctvom portálu 

finančnej správy, na ktorý sa neregistruje skôr, ako jej bude pridelené DIČ. To znamená, že ak sa chce 

registrovať napr. k dani z príjmov, pretože ju automaticky neregistrovalo jednotné kontaktné miesto 

(napr. v prípadoch, kedy si založí s.r.o., ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia 

a do styku s jednotným kontaktným miestom vôbec neprichádza), musí to urobiť výhradne papierovou 

prihláškou, pretože elektronicky komunikovať nemôže, aj napriek tomu, že disponuje zaručeným 

elektronickým podpisom. 

47. Súdy na základe zákona vyžadujú údaje, ktoré sú neverejné a často nedohľadateľné 

Civilný sporový poriadok prestal rozlišovať medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou 

podnikateľom. Zákon preto vyžaduje, aby bola každá fyzická osoba v žalobe označená menom a 

priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikačným 

údajom, nie však miestom podnikania. Pokiaľ teda zažalujete živnostníka, ktorého viete identifikovať 



 
 
 
 

 
 

iba menom, priezviskom, IČO-m a miestom podnikania, súd vás môže vyzvať k doplneniu žaloby o 

označenie miesta pobytu. Ide pritom o neverejný údaj, ktorý nemožno vyčítať ani zo živnostenského 

registra. Formalistický a zákonom posvätený prístup súdov tak na jednej strane spôsobuje zbytočné 

prieťahy v konaní (napr. v spore o zaplatenie dlžnej sumy) a na strane žalobcu vyvoláva neprimerané 

náklady spojené s dohľadávaním adresy pobytu žalovaného, ktorú sa mu navyše nemusí podariť zistiť. 

Paradox takejto situácie spočíva v tom, že zatiaľ čo žalobca nemá prístup do centrálnej evidencie 

obyvateľstva (obsahujúcej tiež informácie o trvalom pobyte), súd, ktorý vyzýva k doplneniu údajov, 

takýmto prístupom disponuje. 

48. Kvóty na vysielanie domácich hudobných diel v rádiách 

Slovenské rádiá musia od apríla 2016 vyhradiť domácim hudobným dielam 20 percent času v rozmedzí 

od 6. do 24. hodiny, v prípade RTVS je to 30 percent. 

49. Prihlasovanie do elektronických schránok s.r.o. iba s novými občianskymi preukazmi s čipom 

Od 1.1.2017 budú obchodné spoločnosti povinne používať tzv. elektronické schránky. Zatiaľ čo v iných 

krajinách EÚ možno do takýchto schránok vstupovať z ktoréhokoľvek miesta na svete iba za pomoci 

prihlasovacieho mena a hesla, prístup do slovenských elektronických schránok vyžaduje vlastníctvo 

nového občianskeho preukazu s čipom, čítačku elektronických kariet a špeciálny softvér. To spôsobuje 

problém konateľom na služobných cestách alebo dovolenkách, ktorí sa bez týchto komponentov do 

elektronickej schránky s.r.o. neprihlásia a zmeškajú tak napr. dôležitú lehotu. Problém majú tiež  

spoločnosti so zahraničnými štatutármi, napr. mnohé dcérske spoločnosti nadnárodných korporácií. 

Do elektronickej schránky takejto s.r.o. sa totiž nedá prihlásiť, ak zahraničný konateľ nemá slovenský 

občiansky preukaz alebo pobytový preukaz s čipom, ktorý sa dá získať len dosť komplikovane. 

Splnomocnenie zástupcu (napr. zamestnanca) je síce možné, ide však iba o prechodné a nepraktické 

riešenie problému. 

50. Oznámenie o podpore obnoviteľných zdrojov energie na ďalší rok 

Podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) je podpora na 15 rokov, avšak 

každý rok do 15. 8. treba Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a prevádzkovateľovi 

regionálnej distribučnej sústavy poslať oznámenie, že aj budúci rok tú podporu výrobca elektriny 

"chce". A tiež poslať oznámenie koľko asi elektriny v budúcom roku  dodá. Ten istý zákon na jednej 

strane garantuje podporu v splácaní investície do OZE na 15 rokov, ale na druhej strane za nezaslanie 

tohto nezmyselného hlásenia odoberá podporu na celý rok. Navyše treba oznámiť skutočnosť - 

množstvo dodanej elektriny - na ÚRSO aj prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, ktorí toto 

množstvo alebo sami povolili alebo merajú s 15 minútovým intervalom. Ovplyvňuje to takmer 3 000 

výrobcov elektriny z OZE. Mnohí z nich sú majitelia malej elektrárničky na dome, ktorí do "zelenej" 

elektriny investovali v dobrej viere a o komplikovanosti a zbytočnosti časti energetickej legislatívy 

nemajú ani tušenia. 

51. Žiadosť o odpustenie povinnosti platiť preddavky na daň 



 
 
 
 

 
 

V prípade, že spoločnosť vykázala v prechádzajúcom roku daňovú povinnosť vyššiu ako 2.500 Eur je 

povinná platiť preddavky na daň. Ak to bola však jednorazová situácia a spoločnosť už nebude 

dosahovať také zisky, môže požiadať o odpustenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov. Takúto 

žiadosť je však potrebné podávať opakovane každý štvrťrok. 

52. Preclievanie dovezeného tovaru 

Colný úrad po tom ako takmer mesiac nepreclí zásielku (náhradný diel na už preclenú inú zásielku), na 

ktorú čakáte Vám vráti dokumenty s tým že ešte požaduje colné vyhlásenie známe ako jednotný colný 

doklad (ďalej len „JCD“) k pôvodnej zásielke (ktorý vám sám vydal pred dvoma mesiacmi). 

53. Predkladanie podkladov pri kontrolách 

Keď je subjekt kontrolovaný pýtajú od neho dokumenty, ktoré už predložil organizácii ,ktorá ho 

kontroluje alebo inej štátnej organizácii - zbytočná administratíva ktorou zaťažujú nezmyselne 

podnikateľa. Príklady:  

Každý kontrolór chce výpis z OR - načo štát tieto online eviduje? 

Kontrola Sociálnou poisťovňou - žiadajú Vás aby ste im doniesli výkazy, ktoré im mesačne posielate – 

elektronicky; žiadajú výkazy, ktoré posielate mesačne na daňový úrad - elektronicky, žiadajú výpisy z 

Vašich účtov  - nech si platby kontrolujú na svojom účte, žiadajú valné zhromaždenie - nech si pýtajú z 

reg. súdu, atď. 

54. Limit vstupnej ceny pri odpisovaní hmotného majetku 

Pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48.000 Eur a viac sa v roku 2015 zaviedlo obmedzenie 

zahrňovania daňových odpisov týchto automobilov do základu dane, ak bude mať daňovník v 

príslušnom zdaňovacom období vypočítaný základ dane nižší ako úhrn odpisov týchto osobných 

automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48.000 Eur. Ak napríklad daňovník obstará jeden 

osobný automobil so vstupnou cenou 48.000 Eur a viac, jeho základ dane sa zvýši o kladný rozdiel 

medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov z tohto automobilu za zdaňovacie obdobie a 

úhrnom ročného odpisu, príp. pomernej časti z ročného odpisu za zdaňovacie obdobie z tohto 

automobilu vypočítaného zo vstupnej ceny 48.000 Eur rovnomernou metódou odpisovania. Základ 

dane sa zvýši na základe tohto výpočtu len v tom zdaňovacom období, v ktorom bude základ dane nižší 

ako 12.000 Eur, čo predstavuje ročný odpis jedného osobného automobilu vypočítaný z limitovanej 

vstupnej ceny 48.000 Eur. Opatrenie má dopad na podnikateľov, ktorí využívajú pri svojej činnosti 

osobné automobily a dosiahnu daňovú stratu, alebo nízky základ dane.  

55. Limitovanie daňového výdavku výškou predajnej ceny 

Pri predaji niektorých druhov hmotného majetku limituje zákon o dani z príjmov výšku daňového 

výdavku (zostatkovej ceny) predajnou cenou tohto majetku. Podnikateľský subjekt alebo iný daňovník 

tak nemôže znížiť výslednú daň z príjmov o stratu z predaja nepotrebného majetku, ktorý je vplyvom 



 
 
 
 

 
 

trhových podmienok či iných objektívnych okolností nútený predať pod zostatkovú cenu. Opatrenie 

zvyšuje výslednú sumu dane z príjmov. 

56. Nemožnosť dosiahnutia daňovej straty pri prenájme nehnuteľnosti 

Fyzické osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia nemôžu v daňovom 

priznaní vykázať daňovú stratu. Ak podnikateľ v niektorom zdaňovacom období výraznejšie 

modernizuje nehnuteľnosť, nakúpi zariadenie (ktoré sa neodpisuje), môže sa dostať do daňovej straty, 

nakoľko ide o dlhodobejšiu investíciu, ktorá bude generovať zdaniteľné príjmy niekoľko zdaňovacích 

období. Títo prenajímatelia sú diskriminovaní voči prenajímateľom, ktorí si vybavia živnostenské 

oprávnenie, pričom ich daňové zaťaženie je v zásade rovnaké, ba naviac, prenajímatelia so živnosťou 

si môžu od základu dane odpočítať aj nezdaniteľné časti. 

57. Neúplná úprava označovania platby dane 

Vyhláška MF SR nerieši vyčerpávajúco všetky situácie, ktoré môžu pri platbe dane nastať a neposkytuje 

ani všeobecný návod, ako správne označiť platbu dane. Napr. platba štvrťročného preddavku na daň z 

príjmov na hospodársky rok, doplatenie rozdielu zaplatených preddavkov na daň z príjmov keď dôjde 

k zisteniu skutočnosti, že majú byť vyššie ako sa pôvodne platili. 

58. Nakupovanie alkoholu len so zmluvnými dodávateľmi 

Podnikatelia, ktorí podnikajú v gastronómii alebo predávajú spotrebiteľské balenia liehu musia najskôr 

získať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu. Jednou z príloh žiadosti o vydanie povolenia 

na predaj liehu je zoznam dodávateľov s evidenčným číslom oprávnenia. Zoznam musí obsahovať 

všetkých dodávateľov, od ktorých bude podnikateľský subjekt tovar odoberať a ich pridelené 

evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu. Toto spotrebiteľské balenie liehu možno nakupovať len od 

podnikateľských subjektov, ktorí majú oprávnenie na distribúciu vydané colným úradom. Zmluvy s 

dodávateľmi musia predložiť colnému úradu keď colný úrad dáva povolenie na predaj. Každú ďalšiu 

zmluvu musia nahlásiť colnému úradu. Ak podnikateľ nakúpi skôr ako oznámi novú zmluvu, tak dostane 

pokutu. Colný úrad nemôže zmluvu nepovoliť, ale treba to oznámiť. Zmluva sa len založí niekde do 

spisu. 

59. Potvrdenia pre poľnohospodársku platobnú agentúru od súdu 

K žiadosti o nenávratný príspevok od pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) musí žiadateľ 

priložiť: 

1. potvrdenie, že nie je v likvidácii 

2. potvrdenie, že nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené konkurzné konanie 

Musí podať na ten istý súd 2 žiadosti, každú samostatne. Následne obdrží dve potvrdenia. Nie je možné 

ich spojiť. Zároveň PPA tieto informácie ako orgán verejnej správy môže od príslušného získať sama. 

 

60. Surové ryby áno, ale mäso nie 



 
 
 
 

 
 

Tatársky biftek je tradičná špecialita zo surového mäsa, ktorá je obľúbená nielen na Slovensku, ale aj 

vo väčšine európskych krajín (Francúzsko, ČR, škandinávske krajiny, Rusko, Kanada, atď.). Na rozdiel 

od nich je však tatarák na Slovensku ilegálnou pochutinou. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR z 

roku 2007 totiž zakazuje v reštauráciách podávať jedlá z tepelne spracovaného mäsa. Napriek tejto 

vyhláške Úrad verejného zdravotníctva SR posledných 10 rokov tatarák nezakazoval, nerozdával 

pokuty a úplne jeho existenciu ignoroval - čo všetky reštaurácie na Slovensku presvedčilo, že je jeho 

predaj vlastne v poriadku. Odrazu to však ÚVZ prekážať začalo a pokutoval 6 bratislavských reštaurácií 

v jeden deň s tým, že má v pláne pokutovať každý podnik, ktorý bude mať tatarák v ponuke. 

Zaujímavým paradoxom je skutočnosť, že ponúkať v podnikoch surové ryby, napr. aj tatarák z lososa či 

tuniaka alebo obľúbená pochúťka sushi, nie je predmetom tohto zákazu. Pritom tepelne nespracované 

ryby sa kazia oveľa rýchlejšie ako mäso. Za porušenie vyhlášky hrozí pokuta od 150 Eur až do 20.000 

Eur. 

 

 

 

 

 

 


