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Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie  - uznesenie vlády SR č. 153/2013 
 

P. č. Návrhy na úsporu  pri jednotlivých meraniach Garant 
Termín 

realizácie 
Status Poznámky 

B.1. 

v rámci rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku prijať opatrenia na zrýchlenie a 
zefektívnenie občianskeho súdneho konania najmä vo vzťahu k inštitútu 
predbežného opatrenia, platobného rozkazu, doručovania, písomného 
vyhotovovania rozhodnutia, doručovania rozhodnutia už pri skončení pojednávania 

MS SR 31. 12. 2014 plní sa  

B.2. 
v rámci novelizácie ustanovení Exekučného poriadku prijať opatrenia na 
zefektívnenie výkonu rozhodnutia najmä vo vzťahu k začatiu exekučného konania 

MS SR 31. 12. 2014 plní sa  

B.3. 
prehodnotiť minimálne vkladové požiadavky pri spoločnosti s ručením obmedzeným 
a analyzovať zavedenie duálneho konceptu minimálneho základného imania pri 
spoločnosti s ručením obmedzeným 

MS SR 31. 12. 2014 plní sa  

B.4. 
skrátiť lehotu na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu spoločnosti do 
obchodného registra zo súčasnej formulácie „bez zbytočného odkladu“ na „bez 
zbytočného odkladu najneskôr do 2 pracovných dní“ 

MS SR 31. 3. 2014 splnené 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  čl. III, bod 2. Schválený uznesením NR SR č. 857 
zo dňa 18. 10. 2013 

B.5. zriadiť insolvenčný register ako verejne dostupný register o insolvenčných konaniach MS SR 31. 12. 2014 plní sa  

B.6. 

prehodnotiť a nadväzne zjednodušiť tlačivá z príjmov zo závislej činnosti, 
predkladané správcom dane  zamestnávateľmi za svojich zamestnancov, s cieľom 
zníženia administratívnej záťaže a odstránenia vyplňovania duplicitných údajov za 
zamestnancov v týchto tlačivách 

MF SR 31. 12. 2014 plní sa  

B.7. 
zrušiť povinnosť poskytovať účtovnú závierku daňovému úradu a zároveň zbierke 
listín na registrovom súde 

MF SR 31. 12. 2014 splnené 

Dňa 17.10.2013 schválila NR SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve (uznesenie číslo 843). Vypustením § 21 Zverejňovanie údajov (bod 14. návrhu zákona) odpadá 
povinnosť ukladať do zbierky listín obchodného registra samostatne alebo ako súčasť výročnej správy 
riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku. Zákon nadobúda 
účinnosť 1. januára 2014 

B.8. 

usmerniť správcov dane, aby v súlade so zákonom  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
nevyžadovali pri registrácii právnickej osoby k dani z príjmov výpis z Obchodného 
registra SR 

MF SR 31. 12. 2013 plní sa  

B.9. 

zosúladiť sadzbu súdneho poplatku pri vykonaní celého návrhu na zápis obchodnej 
spoločnosti v elektronickej podobe na jednotné kontaktné miesto so sadzbou 
súdneho poplatku pri celo-elektronickom podaní do obchodného registra 
realizovanom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy podľa § 6 ods. 4 
zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za 
výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 

MF SR 
MS SR 
MV SR 

31. 12. 2013 splnené 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, čl. II, bod 1. NZ, schválené uznesením NR SR č. 
857 zo dňa 18. 10. 2013. 
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B.10. 

zverejniť na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
informáciu – usmernenie týkajúce sa zjednoznačnenia výkladu § 7 zákona č. 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k vodičom - referentom 

MPSVR 
SR 

31. 12. 2013 splnené 

Splnené zverejnením stanoviska zo dňa 25. 11. 2013  Školenia „referentských vodičov“ na webovom sídle  
Národného inšpektorátu práce 
 
http://www.safework.gov.sk/?id_af=351&ins=nip 

B.11. 
zanalyzovať možnosť prepojenia informačného systému Sociálnej poisťovne s úradmi 
na úrovni jednotných kontaktných miest 

MPSVR 
SR 

31. 12. 2013 plní sa  

B.12. 
zabezpečiť školenia zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy k metodike 
štandardného nákladového modelu a vypĺňaniu template-u pre potreby zmapovania 
a zmerania administratívnych nákladov legislatívy 

MH SR 31. 8. 2013 splnené 
MH SR organizovalo a viedlo spolu 15 školení zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy v priebehu 
mesiacov jún a júl 2013 na tému Školenie k meraniu administratívnych nákladov - Metodika štandardného 
nákladového modelu. 

B.13. 
zaviesť verejne dostupný informačný portál pre nahlasovanie duplicitných 
informačných povinností vyplývajúcich podnikateľom z legislatívy 

MH SR 31. 3. 2013 splnené Portál businessfriendly.sk spustený 1.4.2013 

B.14. 
vykonať revíziu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o 
službách na vnútornom trhu 

MH SR 31. 12. 2013 splnené 

Smernica EP a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o službách“) 
vytvorila pre oblasť služieb poskytovaných na komerčnom základe nové podmienky. Tieto podmienky 
zjednodušujú, zefektívňujú prístup k službám a odstraňujú také podmienky, ktoré sú prekážkou 
poskytovania služieb fyzickými a právnickými osobami na vnútornom trhu EÚ. Do právneho poriadku SR 
bola smernica o službách transponovaná zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu súčasne 
s novelizáciami 36 osobitných právnych predpisov. MH SR, ako gestor tejto problematiky, vykonalo v 
uplynulom období revíziu uplatňovania týchto podmienok. 

B.15. 

v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií upraviť znenie § 5 ods. 3 
písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pri 
výpočte výšky zdaniteľného príjmu zamestnanca v prípade používania služobného 
motorového vozidla na súkromné účely tak, aby bolo zohľadnené opotrebenie 
motorového vozidla 

MH SR 31. 12. 2014 splnené 

Vláda SR dňa 10. 7. 2013 schválila uznesením č. 396/2013 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 
Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý čl. I, bodom 5. plní predmetné opatrenie. Návrh zákona bol 
schválený NR SR dňa 3. 12. 2013 uznesením č. 933. 

B.16. 
v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych 
vecí a rodiny a ministrom životného prostredia aktualizovať Jednotnú metodiku na 
posudzovanie vybraných vplyvov 

MH SR 31. 12. 2014 plní sa  

B.17. 
v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií pripraviť návrh schémy de 
minimis na podporu priemyselných inovácií formou daňových úľav 

MH SR 31. 12. 2014 plní sa  

B.18. 

iniciovať rokovania s organizáciami kolektívnej správy v SR a zástupcami 
podnikateľského prostredia za účelom zjednodušenia postupu pri realizácii platieb za 
odmeny v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

MH SR 
MK SR 

31. 8. 2014 splnené  

B.19. 
pripraviť realizáciu projektu elektronizácie činnosti stavebných úradov tak, aby 
podnikatelia a občania mohli všetky svoje podania na stavebnom úrade vybaviť 
elektronicky 

MDVRR 
SR 

31. 3. 2014 plní sa  

B.20. 
zaviesť kategorizáciu stavieb, ktorá podstatným spôsobom zjednoduší a skráti 
administratívnu a časovú náročnosť povoľovania stavieb 

MDVRR 
SR 

31. 3. 2014 plní sa  

http://www.safework.gov.sk/?id_af=351&ins=nip
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B.21. 

v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov zrušiť povinnosť informovať o odklade podania daňového 
priznania zdravotné poisťovne 

MZ SR 30. 9. 2013 splnené 

Splnené prijatím zákona č. 421/2012 Z.z. (bod. 33), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o 
zdravotnom poistení...: z § 19 ods. 2 vypadla tretia a štvrtá veta: Doklad o oznámení daňovému úradu o 
predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je platiteľ poistného povinný predložiť zdravotnej 
poisťovni najneskôr v lehote na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu. 51d) Ak 
poistenec nepredloží doklad o oznámení daňovému úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového 
priznania podľa tretej vety, na jeho námietku podanú proti výkazu nedoplatkov podľa odseku 9 len z tohto 
dôvodu sa neprihliada. 

B.22. 
zmapovať informačné povinnosti vyplývajúce z legislatívy a zmerať administratívne 
náklady týchto informačných povinností 

ÚOŠS 31. 12. 2013 plní sa  

B.23. 

po zavedení centrálneho systému katastra nehnuteľností, ktorý je budovaný v rámci 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti zanalyzovať skrátenie lehoty v 
rámci zrýchleného konania o vklade na rozhodnutie konania o vklade a analýzu 
predložiť na rokovanie vlády SR 

ÚGKK SR 31. 12. 2015 plní sa  

B.24. 
pripraviť legislatívne zmeny tak, aby bol kvalifikovaný certifikát zaručeného 
elektronického podpisu bezplatne poskytovaný spoločnostiam zapísaným v 
Obchodnom registri SR 

NBÚ 31. 12. 2014 plní sa  


