Príloha
2. Odpočet opatrení z I. a II. balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia z uznesení vlády SR č. 327/2017
a 228/2018
Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia I. (uznesenie vlády SR č. 327/2017)

1

Číslo
opatrenia

Bod
uznesenia

1.

B.1

Znenie
opatrenia

Dôvod, prečo opatrenie
vzniklo (cieľ)

Predĺženie
lehoty na
odhlásenie
zamestnanca zo
Sociálnej
poisťovne z 1
dňa na 8 dní

Ide o neobvykle krátku
lehotu. V praxi sa
podnikatelia stretávajú
so situáciou, že v prípade ak
výpovede zasielajú poštou,
sú preberané neskoro a
následne sa neskoro vracia
informácia o prebratí
zásielky, čo znamená
nedodržanie zákonnej lehoty
jeden deň na odhlásenie.
V prípade zmeškania
lehoty/porušenia povinnosti
hrozí podnikateľom pokuta
podľa § 239, ktorú môže
Sociálna poisťovňa uložiť až
do výšky
16 596,96 eur.

Gestor

Termín1

Vyhodnotenie plnenia

MPSVR
SR

31.12.2017

Úloha bola splnená nadobudnutím účinnosti
zákona č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Zmenami vykonanými v § 231 ods.
1 písmo b) prvom bode zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov bola splnená úloha a nadobudla
účinnosť 1. januára 2018.

Stav
plnenia
splnené

Pozn. opatrenia uvádzame chronologicky podľa termínu plnenia, v tabuľke sú uvedené opatrenia za rok 2017 a 2018
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6.

B.4

Predĺžiť lehotu
na splnenie
povinnosti
zamestnávateľa
predložiť
Sociálnej
poisťovni
evidenčný list
dôchodkového
poistenia z
troch na osem
dní od
skončenia
pracovného
pomeru.

Ide o príliš krátky termín na
povinnosť voči Sociálnej
poisťovni pri ukončení
pracovného pomeru
ukotvený v § 231 ods. 1
písm. j) zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení.

MPSVR
SR

31.12.2017

Úloha bola splnená nadobudnutím účinnosti
zákona
č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony. Zmenami vykonanými
v § 231 ods. 1 písmo j) zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov bola splnená
úloha a nadobudla účinnosť 1. januára 2018

splnené

4.

B.6

Prehodnotenie
zdravotného
dohľadu
prostredníctvo
m pracovnej
zdravotnej
služby pre
zamestnancov
vykonávajúcich
1. a 2. kategórie
prác

Podpora a ochrana zdravia
zamestnancov,
zamestnávatelia majú
povinnosť chrániť zdravie
všetkých zamestnancov,
potreba vymedzenia
povinností pracovných
zdravotných služieb pre
jednotlivé kategórie prác a
jasnejšie zadefinovanie
jednotlivých kategórii na
základe prvotného
hodnotenia rizík na
pracovisku.

MZ SR

31.12.2017

Novela zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
prehodnotením zdravotného dohľadu
prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby
zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2.
kategóriu prác. Návrh zákona bol schválený
uznesením Národnej rady Slovenskej
republiky č. 908/2017.

splnené
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18.

B.9

21.

B.19

Informovať
podnikateľov o
dostupných
službách
verejnej správy
na Jednotnom
kontaktnom
mieste v
nadväznosti na
reformu
verejnej správy
ESO so
zameraním na
malé a stredné
podniky
Prehodnotiť
administratívne
prekážky tvorby
a posilňovania
vlastných
zdrojov v
kapitálových
obchodných
spoločnostiach

V praxi sa podnikatelia pri
vybavovaní jednoduchých
úkonov súvisiacich s
podnikaním často obracajú
na externé služby, ktoré sú
pre nich nákladnejšie ako
služby verejnej správy.

MV SR

31.12.2017

MVSR v rámci zlepšenia poskytovania
proklientsky orientovaných služieb cez sieť
klientskych centier, ktorého sú JKM
súčasťou, informuje klientov o službách
jednotlivých odborov, teda aj službách, ktoré
poskytujú JKM. Od 1. decembra 2017 boli
na všetky úrady, ktoré poskytujú služby
JKM, zaslané informácie s cieľom zvýšiť
informovanosť podnikateľov o dostupných
službách verejnej správy na Jednotnom
kontaktnom mieste v nadväznosti na reformu
verejnej správy ESO so zameraním na malé a
stredné podniky.

splnené

Byrokratická a finančná
záťaž pre podnikateľov, ktorí
si chcú zvýšiť základné
imanie, napr. z dôvodu
zvýšenia dôveryhodnosti pre
obchodných partnerov.

MS SR

31.12.2017

Úloha bol splnená prijatím zákona č. 264/
2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobudol
účinnosť 1. januára 2018, konkrétne
doplnením § 217a.

splnené
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29.

B.27

Zvýšiť
superodpočet
výdavkov na
výskum a vývoj
na úroveň 100
%

Zvýšiť podiel privátnych
zdrojov na financovaní VaV
tak, aby tento podiel dosiahol
štandardnú európsku úroveň
(súkromné:verejné - 2:1).
Zároveň motivovať
podnikateľov realizovať
výskumné aktivity v rámci
ich podnikania a vynakladať
väčšie objemy vlastných
prostriedkov v oblasti VaV,
ako aj tvoriť pracovné miesta
pre vedeckých pracovníkov
najmä z radov absolventov.

MF SR

33.

B.31

Vypracovať
nový zákon o
investičnej
pomoci

Za 10 rokov platnosti zákona
sa potreby SR, ako aj
investorov zásadne zmenili,
pričom doterajších 11 noviel
nedokázalo uvedené zmeny
plne reflektovať. Taktiež
aplikačná prax poukázala na
niekoľko nedostatkov
zákona.

MH SR

31.12.2017

31.12.2017

Úloha bol splnená novelizáciou zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, ktorú schválil
parlament 7. decembra 2017. Touto
novelizáciou dochádza k zvýšeniu
percentuálnej sadzby superodpočtu
výdavkov na výskum a vývoj v bežnom
zdaňovacom období. Za každý zrealizovaný
projekt výskumu a vývoja bude možné
odpočítať 100 % výdavkov.

splnené

Ministerstvo hospodárstva SR listom
ministra z 2. novembra 2017 predložilo na
Úrad vlády SR dňa 3. novembra 2017
„Návrh zákona o regionálnej investičnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“ so žiadosťou o jeho zaradenie na
rokovanie vlády SR. Vláda SR návrh zákona
svojím uznesením č. 505/2017 schválila.

splnené
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5.

C.012

Vypracovať
analýzu
rozšírenia
funkcionality
Jednotného
kontaktného
miesta (JKM) o
komunikáciu so
Sociálnou
poisťovňou pri
zamestnávaní
prvého
zamestnanca

34.

B.32

Vypracovať
prierezové
dokumenty
mapujúce
súčasný a
budúci vývoj v
oblastiach
hospodárskej
špecializácie
podľa
dokumentu
Poznatkami k
prosperite:
Stratégia
inteligentnej
špecializácie

Zlepšenie postavenia v
hodnotení Svetovej banky
Doing Business. Cieľom
opatrenia je kompletná
registrácia firiem (vrátane
daní, povinného poistenia,
registračného čísla a pod.) na
jednom mieste a okamžite a
teda umožniť ohlásenie
zamestnávateľa v Sociálnej
poisťovni cez JKM.
Možnosťou riešenia je napr.
podmienečné zaregistrovanie
novej firmy ako
zamestnávateľa na JKM,
pričom reálna registrácia by
prebehla až ako posledný
krok, kedy by JKM potvrdilo
Sociálnej poisťovni (SP), že
firma je založená.
Súčasná spolupráca
verejných výskumnovývojových organizácie s
podnikmi na riešení ich
problémov je stále
nedostatočná, a to na jednej
strane z dôvodu neochoty
spolupracovať a
nepochopenia potrieb
podnikov, rozdielnosti
„životných cyklov“ v
podnikoch a vo verejných
vedecko-výskumných
organizáciách, ako aj z
dôvodu nedostatku
relevantných informácií

SP

31.12.2017

Návrh rozšírenia funkcionality JKM o
komunikáciu so Sociálnou poisťovňou pri
zamestnávaní prvého zamestnanca je podľa
Sociálnej poisťovne zatiaľ právne
nevykonateľné, keďže záujemca o
podnikanie v čase vybavovania oprávnenia
na podnikanie ešte nemá postavenie
zamestnávateľa. Využitie takejto
funkcionality JKM by bolo možné až v
období po nadobudnutí postavenia
zamestnávateľa. Zároveň Sociálna poisťovňa
vykonala analýzu rozšírenia funkcionality
JKM o komunikáciu so Sociálnou
poisťovňou pri zamestnávaní prvého
zamestnanca.

splnené

MH SR

priebežne
za rok 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra
do februára 2018 vykonala viaceré aktivity
na zozbieranie potrebných dát mapujúcich
súčasný stav hospodárskej špecializácie
podľa RIS3. Vyhodnotenie prác
realizovaných Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou, ktorá v rámci
piatich doménových platforiem zozbierala
údaje od celkom 577 respondentov, ktorí
zastupovali firmy z oblastí, reprezentujúcich
funkčné väzby na kľúčové odvetvia podľa
NACE kódov, ako boli identifikované v
Implementačnom pláne RIS3 schválenom
EK. Každý z vytvorených dotazníkov
obsahoval časti, ktoré boli zhodné pre všetky
doménové platformy v rozsahu cca 75 %

splnené

Pozn. opatrenia označené „C“ sú odporúčacieho, analytického charakteru, ktoré neboli započítané v splnených/nesplnených opatreniach
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RIS3

26.

B.24

Zaviesť
hodnotenie
daňových
subjektov na
základe
spoľahlivosti

potrebných pre
rozhodovanie.
Pre ďalší rozvoj globálnej
prítomnosti je nevyhnutná
dostupnosť relevantných
informácií umožňujúcich
správne strategické
rozhodovanie sa o ďalšom
smerovaní rozvoja v
podmienkach mimoriadnej
otvorenosti slovenskej
ekonomiky, na ktorú majú
vplyv všetky turbulencie
globálnej ekonomiky.
Zníženie zaťaženia
podnikateľov s pozitívnym
indexom spoľahlivosti.

(jednotlivé otázky mohli byť modifikované
na základe pripomienok členov pracovných
skupín) a časť, ktorá bola vždy unikátna pre
každú z domén. Tu sa pripravovali nielen
otázky, ale SIEA participovala aj na tvorbe a
popise rozvojových trendov, resp. na tvorbe
tzv. integrovaných rozvojových trendov,
ktoré vznikali po prvom zhodnotení
výsledkov zberu a analýzy dát na
zasadnutiach jednotlivých pracovných
skupín.

MF SR

1.1.2018

Zákonom č. 267/2017 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony sa rozšíril § 2 o
písm. h) a § 53d o index daňovej
spoľahlivosti hodnotenia daňového subjektu
na základe plnenia jeho povinností voči
finančnej správe. Zákon nadobudol účinnosť
od 1.1.2018. Kritériá týkajúce sa určenia
oprávnenosti daňového subjektu na osobitné
daňové režimy a zoznam osobitných
daňových režimov sú zverejnené na
webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

splnené

6

3.

B.3

2.

B.2

Vyhodnotiť
prax v
oboznamovaní
zamestnancov a
podnikajúcich
fyzických osôb,
ktorí v rámci
svojich
pracovných
povinností
riadia osobné
motorové
vozidlo, ale nie
sú
profesionálnym
i vodičmi.
Zrušenie pokuty
a penále pre
zamestnávateľa
v súvislosti s
nepravdivým
čestným
vyhlásením
zamestnanca
pracujúceho na
dohodu o
brigádnickej
práci študentov

Vyplýva z ankety
Byrokratický nezmysel roka
2012. Autority, poisťovne,
školiace agentúry a
bezpečnostní technici si
vykladajú zákon rôzne.

MPSVR
SR

Explicitne zákon neukladá
povinnosť podnikateľa
skúmať pravdivosť čestného
vyhlásenia, prakticky však
dochádza zo strany Sociálnej
poisťovne k následnému
vyrubeniu pokút za
nepravdivé čestné
vyhlásenie.

MPSVR
SR

31.3.2018

30.6.2018

Usmernenie bolo vystavené na webovom
sídle MPSVR SR a zaslané aj na NIP,
AZZZ SR, RUZ, ZMOS SR a KOZ SR s
požiadavkou, aby ho vystavili na ich stránke,
a aby upozorňovali rôznymi spôsobmi na
správnosť obsahu oboznamovania
zamestnanca – neprofesionálneho vodiča
podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z., ako aj na
jednotlivé ministerstvá, aby uskutočnili
patričné opatrenia v ich rezortoch.

splnené

Opatrenie „zrušenie penále“ sa realizuje
formou predchádzania penalizovaniu
zamestnávateľa ako dôsledku nečestného
správania dohodára študenta alebo
poberateľa dôchodku za nesprávne
uplatnenie výnimky z platenia poistného na
dôchodkové poistenie.
Na prechodné obdobie od 1.7.2018 do
zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom
poistení (RZ) od 1.1.2022, kedy sa v
Sociálnej poisťovni (SP) vytvorí evidencia
uplatňovaných odvodových úľav
zamestnancami dohodármi, sa prijalo
opatrenie nelegislatívnej povahy, ktoré
spočívalo v implementovaní tzv. technickej
hlášky v portáli elektronického zberu údajov
(EZU) SP pre zamestnávateľov pri
prihlasovaní študentov a dôchodcov s
uplatnenou výnimkou v nasledovanom
znení: „Prihlasujete zamestnanca, ktorý je už
prihlásený ako zamestnanec s výnimkou z
dôchodkového poistenia. Informácia nie je
právne záväzná a má len informatívny

splnené
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charakter. V súvislosti s uplatnením výnimky
z dôchodkového poistenia odporúčame
kontaktovať zamestnanca, nakoľko v jednom
kalendárnom mesiaci môže určiť takú
výnimku len k jednej dohode.“ V období od
1.1.2022 (od zavedenia RZ), bude SP viesť
evidenciu uplatňovaných odvodových úľav
(OOP) vytváranú najmä na základe
Registračného listu FO – prihláška/odhláška.
SP bude na základe tejto evidencie
sprístupňovať zamestnávateľovi informáciu
o nemožnosti uplatnenia OOP, ak je už
uplatnená v rovnakom čase pri inej dohode.
V praxi to bude znamenať, že ak
zamestnávateľ prihlasuje dohodára s OOP
(napr. študent – dohodár) a SP zistí z
evidencie uplatňovaných OOP, že si tento
dohodár uplatňuje v rovnakom období
zúčtovacieho obdobia OOP z inej dohody,
informuje o tejto skutočnosti zamestnávateľa
s upozornením, že do ukončenia
uplatňovania existujúcej OOP sa nemôže v
prihlasovanom právnom vzťahu OOP
uplatniť s poukázaním na zásadu, v zmysle
ktorej si dohodár v rovnakom čase v
zúčtovacom období môže uplatniť OOP len z
jednej dohody. Odstráni sa dopad nečestného
správania dohodára (študenta a dôchodcu) na
zamestnávateľa, na ktorý poukázala
Medzirezortná skupina na najvyššej úrovni
pre Doing Business, keď si dohodár v
rovnakom čase uplatnil odvodovú úľavu na
dve a viac dohôd. Spôsob sprístupnenia
informácií potrebných na uplatnenie OOP
určí SP. V súvislosti so zavedením evidencie
uplatňovaných OOP z dôvodu nadbytočnosti
sa vypúšťa povinnosť dohodára s OOP
predkladať čestné vyhlásenie o
neuplatňovaní OOP u viacerých
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zamestnávateľov v rovnakom čase. SP ako
vykonávateľ sociálneho poistenia neeviduje,
že by zobrazovanie hlášky fungovalo v
aplikačnej praxi nesprávne.
8.

B.7

Vypracovať
analýzu
zjednodušenia
elektronického
hlásenia
cudzincov
prevádzkovateľ
mi ubytovacích
zariadení

Napriek možnosti
elektronicky hlásiť pobyt
cudzincov v SR zo strany
prevádzkovateľov
ubytovacích zariadení, tento
spôsob využíva iba veľmi
malé množstvo
podnikateľov. Ide o
komplikovaný a zdĺhavý
proces získavania
potrebných dokumentov pre
vypĺňanie hlásení. Z
aplikačnej praxe sa pri
elektronickom hlásení
vyžaduje aktivovaný
elektronický občiansky
preukaz s čipom a
kvalifikovaným
elektronickým podpisom.
Vyžaduje sa tiež papierová
registrácia, výpis z
obchodného alebo
živnostenského registra a
občiansky preukaz s
kvalifikovaným
elektronickým podpisom.
Dokumentácia o cudzincovi
sa vedie aj v papierovej
forme, čo predstavuje
náklady podnikateľa spojené
s archiváciou.

MV SR

30.6.2018

Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ
(ďalej len „ÚHCP P PZ“) vypracoval
analýzu zjednodušenia elektronického
hlásenia cudzincov prevádzkovateľmi
ubytovacích zariadení a registráciu
cudzincov pri pobyte v SR s návrhom
alternatív zjednodušenia hlásenia, ktorú
predložil listom ministerky vnútra SR (KMOPVA-2018/005459 zo 4. júla 2018)
ministrovi hospodárstva SR.

splnené
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16.

B.8

Zjednodušenie
vybavenia
elektronických
podaní na úseku
evidovania
vozidiel

19.

B.18

Preskúmanie
možnosti
nahradiť súhlas
resp.
potvrdenie
správcu dane o
neexistencii
nedoplatkov
nad 170 eur

Zdokonaliť elektronickú
službu zriadením jedného
pracoviska, ktoré vlastníkovi
vozidla po zaslaní
elektronického formulára,
zašle prostredníctvom
kuriérnej služby osvedčenia
o evidencii a tabuľky s
evidenčným číslom. Vlastník
vozidla si teda bude môcť
zaevidovať vozidlo
kdekoľvek prostredníctvom
elektronickej služby a
následne sa nebude musieť
dostaviť na príslušný orgán
Policajného zboru SR, ale
vytvorené jednotné
pracovisko mu všetky
potrebné dokumenty zašle
prostredníctvom kuriéra.

Možnosť získať aktuálne
informácie o stave účtu
daňového subjektu priamo na
registrových súdoch, t. j.
zníženie počtu dokumentov,
ktoré musí podnikateľ
predložiť pri úkonoch
vykonávaných registrovými
súdmi.

MV SR

MS SR

31.12.2018

30.6.2018

Odbor dokladov a evidencií PPZ spracoval
návrh novely zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá je v
súčasnosti predmetom schvaľovacieho
procesu. Cieľ opatrenia je naplnený
zmenou/doplnením:
§ 115 ods. 8; § 116a ods. 6; § 117 ods. 6; §
119 ods. 7 a § 132a ods. 3.
Jednoducho povedane: Orgán Policajného
zboru prihlási vozidlo do evidencie vozidiel
a žiadateľovi automatizovane oznámi
vykonanie tejto zmeny. Orgán Policajného
zboru pri prihlásení vozidla do evidencie
prostredníctvom elektronickej služby
zavedenej na tento účel zasiela osvedčenie o
evidencii časť I, časť II a tabuľku s
evidenčným číslom na adresu určenú
prevádzkovateľom vozidla. Držiteľ vozidla
je povinný pri prevzatí osvedčenia o
evidencii časť II a tabuľky s evidenčným
číslom predchádzajúce osvedčenie o
evidencii časť I, časť II a tabuľku s
evidenčným číslom odovzdať doručovacej
službe; ak tak neurobí, osvedčenie o
evidencii časť I a časť II a tabuľku s
evidenčným číslom mu doručovacia služba
neodovzdá.

Táto úloha bola splnená prijatím zákona č.
264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony, konkrétne zmenou §
105b ods. 1 a zmenou v prvej vete § 115 ods.7 .
Predmetné ustanovenia nadobudli účinnosť 1.
septembra 2018.

splnené

splnené
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31.

B.29

Zabezpečiť
prevádzkovanie
webovej
stránky o
možnostiach
prístupu k
financovaniu
podnikov

MH SR dlhodobo eviduje, že
v prostredí existuje mnoho
informácií týkajúcich sa
podnikateľov, podnikania, jeho
rôznych foriem, nástrojov, či
finančnej podpory. Tieto
informácie sú často nesúrodé
a je potrebné ich hľadať
na rôznych webových sídlach
inštitúcií. Dostupné informácie
o životných situáciách
podnikania nie sú sústredené na
jednom webovom sídle.

MH SR

32.

B.30

Prehodnotiť
veľkostné
kritériá v
právnych
rámcoch
týkajúcich sa
podnikateľov,
pri ktorých
podnikateľovi
vznikajú
konkrétne
povinnosti

Podľa možností, zjednotiť
hranice, pri ktorých
zamestnávateľovi vznikajú
konkrétne povinnosti pri
zamestnávaní ľudí podľa
európskej klasifikácie malých a
stredných podnikov
(<250, <50,).

MH SR

35.

B.33

Zabezpečovať
prístup k
informáciám
podľa čl. 7
smernice č.
2006/123/ES o
službách na
vnútornom trhu
zameraných na
oblasť voľného

Potreba aktualizácie a
doplnenia informácií aj v
anglickom jazyku (informácie
slúžia najmä pre zahraničných
podnikateľov). Informácie
majú pomáhať poskytovateľom
služieb predovšetkým z iných
členských štátov EÚ pri ich
vstupe na trh služieb v SR a pri
získavaní, či nadobúdaní

MH SR

30.6.2018 MH SR pripravilo témy s cieľom zabezpečiť pre
verejnosť a najmä pre podnikateľské subjekty
informácie s možnosťami prístupu
k financovaniu podnikov. Zámerom je
poskytnúť informácie o podnikaní na
nekomerčnom webovom sídle, s cieľom rýchlej
navigácie podnikateľských subjektov na
kompetentné a vecne príslušné inštitúcie. Za
týmto účelom bolo spracovaných 9 tém z oblasti
základných životných situácií podnikateľov
zverejnených na webovom sídle MH SR.
Zaujímavosťou v týchto témach sú rýchle
prelinky na webové stránky, či tlačivá ústredných
orgánov štátnej správy, s ktorými sa podnikateľ
stretáva pri začatí podnikania, v procese a pri
ukončení svojej podnikateľskej činnosti.
30.6.2018 MH SR prostredníctvom Slovak Business
Agency prehodnotilo veľkostné kritériá v
právnych predpisoch týkajúcich sa podnikateľov,
pri ktorých vznikajú konkrétne povinnosti a
vypracovalo analýzu. Zo záverov analýzy
vyplynulo, že optimálnym modelom riešenia
nejednotnosti veľkostných kritérií podnikov je
modifikácia regulácií tak, aby používané
veľkostné kritériá boli upravené v súlade s
odporúčaním Komisie. MH SR pri príprave
súborov opatrení na zlepšenie podnikateľského
prostredia vezme predmetnú analýzu do úvahy a
navrhne zosúladenie veľkostných kritérií.
30.6.2018 Na účely prístupu k službám boli spracované
informácie a zverejnené na webovom sídle MH
SR, časť EÚ/vnútorný trh ako kontakty
a činnosti organizácií v oblasti služieb, opravné
prostriedky proti rozhodnutiam orgánov, a tiež
výklad cezhraničného poskytovania služieb.
Informácie doplnili už niektoré zverejnené
informácie. Základom požiadavky na informácie
podľa čl. 7 smernice je zverejnenie podmienok
nadobúdania oprávnenia zahraničných osôb z

splnené

splnené

splnené
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pohybu služieb
na vnútornom
trhu

22.

B.20

23.

B.21

24.

B.22

Vypracovať
analýzu
zjednodušenia
výpočtu
základu dane
pre malé a
stredné
podniky
Vypracovať
analýzu
zvýšenia
limitov na
daňovú
odpočítateľnosť
straty pre
malých a
stredných
podnikateľov

Analyzovať
výšku a
frekvenciu
platenia
preddavkov na
daň z príjmov
právnických
osôb a
fyzických osôb
– podnikateľov
za účelom

oprávnenia na podnikanie v
službách v SR cezhranične
alebo formou usadenia sa, a to
prostredníctvom
živnostenských úradov, ktoré
sú súčasne hostiteľom JKM a
tiež prostredníctvom MV SR.
Súčasný výpočet základu dane
je príliš komplikovaný z
dôvodu mnohých
odpočítateľných a
pripočítateľných položiek.

Podnikanie je dlhodobý proces.
Podnikateľské subjekty často
dosahujú pozitívne
hospodárske výsledky až po
niekoľkých rokoch, avšak
kumulovanú stratu zo svojho
niekoľkoročného úsilia si môžu
odpočítať len v malej miere.
Väčšina krajín EÚ nemá
časovo obmedzenú
odpočítateľnosť straty a sedem
krajín nemá žiadne limity na
výšku odpočítateľnosti straty.
Podnikateľské subjekty však v
nasledujúcom zdaňovacom
období nemusia dosahovať
podobné príjmy a platenie
vyšších preddavkov im často
narúša cash flow.

EÚ na podnikanie v službách v SR. Tieto
spracovalo a zverejnilo na svojom webovom
sídle MV SR (odbor živnostenského podnikania)
v časti Jednotné kontaktné miesta. MV SR
zverejnilo tieto informácie aj v anglickom
jazyku.
MF SR

31.12.2018 MF SR vypracovalo „Analýzu zjednodušenia
výpočtu základu dane pre malé a stredné
podniky“, ktorú predložilo na rokovanie vlády
SR v stanovenom termíne.Vláda SR vzala na
vedomie predmetnú analýzu dňa 9.1.2019

splnené

MF SR

31.12.2018 MF SR vypracovalo „Analýzu zjednodušenia
výpočtu základu dane pre malé a stredné
podniky“, ktorej obsahom bola aj analýza
zvýšenia limitov na daňovú odpočítateľnosť
straty pre malých a stredných podnikateľov.
Vláda SR vzala na vedomie predmetnú analýzu
dňa 9.1.2019

splnené

MF SR

31.12.2018 MF SR vypracovalo „Analýzu zjednodušenia
výpočtu základu dane pre malé a stredné
podniky“, obsahom ktorej bola aj analýza výšky
a frekvencie platenia preddavkov na daň z
príjmov. Vláda SR vzala na vedomie predmetnú
analýzu dňa 9.1.2019

splnené
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25.

9.

B.23

B.28

znižovania
administratívne
j záťaže
Prehodnotiť
frekvenciu
predkladania
prehľadu o
preddavkoch na
daň z príjmu
fyzických osôb
a právnických
osôb
Zaviesť službu
sledovania
zmien na liste
vlastníctva v
katastri
nehnuteľností

Zníženie administratívnej
záťaže.

Elektronizácia služby katastra
nehnuteľností.

MF SR

splnené

31.12.2018
MF SR prehodnotilo frekvenciu predkladania
prehľadu o preddavkoch na daň z príjmu
fyzických a právnických osôb v rámci „Analýzy
zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a
stredné podniky“. Vláda SR vzala na vedomie
predmetnú analýzu 9.1.2019

ÚGKK SR 31.12.2018 Dňa 17.09.2018 ÚGKK SR rozšíril a sprístupnil
verejnosti prostredníctvom portálu Elektronické
služby katastra nehnuteľností v časti
„Elektronické služby“ poskytovanie
elektronických služieb o novú elektronickú
službu „Sledovanie zmien v katastri
nehnuteľností“ s cieľom zaistiť informovanosť
vlastníkov nehnuteľností, či iných osôb
oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že
v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na
sledovaných nehnuteľnostiach. Ide o zvýšenie
ochrany práv k nehnuteľnostiam zapísaných
v katastri nehnuteľností, čo má v konečnom
dôsledku prispieť k zabráneniu podvodov pri
nakladaní s nehnuteľnosťami. Služba je určená
fyzickým a právnickým osobám. Aktivovaná
služba užívateľa počas zvoleného časového
obdobia (30 dní, 60 dní, 90 dní alebo 360 dní)
automaticky informuje o tom, že na predmete
služby došlo k zmene v katastri nehnuteľností.
Zmenou sa rozumie vyznačenie plomby,
vykonanie vkladu alebo záznamu, či zápis
poznámky. Služba je prevádzkovaná podľa § 69
ods. 8 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
v znení neskorších predpisov v spojení s § 60b

splnené
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vyhlášky ÚGKK SR
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny
zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška“).
34.

B.32

Vypracovať
prierezové
dokumenty
mapujúce
súčasný a
budúci vývoj v
oblastiach
hospodárskej
špecializácie
podľa
dokumentu
Poznatkami k
prosperite:
Stratégia
inteligentnej
špecializácie
RIS3

Súčasná spolupráca verejných
výskumno-vývojových
organizácie s podnikmi na
riešení ich problémov je stále
nedostatočná, a to na jednej
strane z dôvodu neochoty
spolupracovať a nepochopenia
potrieb podnikov, rozdielnosti
„životných cyklov“ v
podnikoch a vo verejných
vedecko-výskumných
organizáciách, ako aj z dôvodu
nedostatku relevantných
informácií potrebných pre
rozhodovanie.
Pre ďalší rozvoj globálnej
prítomnosti je nevyhnutná
dostupnosť relevantných
informácií umožňujúcich
správne strategické
rozhodovanie sa o ďalšom
smerovaní rozvoja v
podmienkach mimoriadnej
otvorenosti slovenskej
ekonomiky, na ktorú majú
vplyv všetky turbulencie
globálnej ekonomiky.

MH SR

priebežne
za rok
2018

MH SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a
energetickou agentúrou, vypracovalo dva
materiály „Produktové línie pre doménu
Dopravné prostriedky pre 21. storočie“ a
„Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21.
storočie“, ktoré boli dňa 9.11.2017 schválené
Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

splnené
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7.

17.

B.5

B.10

Vypustiť
povinnosť
podnikateľa
zisťovať
nelegálnu prácu
u
zamestnancov
jeho
poskytovateľa
služby

Aj keď zákon hovorí
o povinnostiach poskytovateľa
služby na požiadanie PO alebo
FO - podnikateľa bezodkladne
poskytnúť v nevyhnutnom
rozsahu doklady a osobné
údaje fyzických osôb,
prostredníctvom ktorých im
dodáva prácu alebo poskytuje
službu, ktoré sú potrebné na to,
aby PO alebo FO - podnikateľ,
mohli skontrolovať, či
poskytovateľ služby neporušuje
zákaz nelegálneho
zamestnávania, v praxi je však
toto najmä pri zahraničných
dodávateľoch a pri veľkých
dodávateľoch
nerealizovateľné/nereálne. Aj
keď zákon hovorí, že
podnikateľ „nesmie“ prijať
takúto prácu alebo službu, ak
nechce platiť sankcie, musí si
preveriť dodávateľa.
Zaviesť
Zlepšenie postavenia SR v
možnosť získať hodnotení Svetovej banky
výpis zo
Doing Business.
živnostenského
registra na
integrovaných
obslužných
miestach
občana
(IOMO)

MPSVR
SR

31.12.2018 MPSVR SR pri plnení opatrenia konštatuje, že
opatrenie
je
nezrealizovateľné,
pretože
povinnosť, ktorá sa žiada vypustiť neexistuje.
Argumenty, ktoré MPSVR SR použilo do
plnenia opatrenia boli známe už v období, kedy
opatrenie prijala vláda SR. Podľa nášho názoru
malo MPSVR SR nájsť spôsob ako splniť
dôvody,
pre
ktoré
opatrenie
vzniklo.
Pravdepodobne je znenie opatrenia zle
naformulované avšak to nemení na skutočnosti,
čo by sa zavedením tohto opatrenia malo
dosiahnuť, t. j. najmä nepostihovať poctivých
podnikateľov generálne.

PPVII
MV SR

Z pohľadu
stanoveného
dôvodu
vzniku
opatrenia
(cieľa) je
opatrenie
nesplnené.

31.12.2018 Integrované obslužné miesta neposkytujú službu
Nesplnené
výpisu zo živnostenského registra. Jeden z
dôvodov je aj portál OverSi, ktorého úlohou je
Prijatím
pomôcť orgánom verejnej moci implementovať
zákona
zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach proti byrokr
na znižovanie administratívnej záťaže
acii (zákon č.
využívaním informačných systémov verejnej
177/2018 Z.
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
z. proti
(zákon proti byrokracii). Portál OverSi je v gescii byrokracii)o
ÚPPVII a poskytuje výpisy zo živnostenského
patrenie
registra, z obchodného registra, z katastra
stratilo
nehnuteľností (od 1. septembra 2018) a výpisy a
význam.
odpisy z registra trestov (od 1. januára 2019).
Tieto výpisy už viac občania nie sú povinní
predkladať na úradoch, úradníci si ich nájdu na
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portáli OverSI. Už počas prvého mesiaca od
nadobudnutia účinnosti zákona proti byrokracii
sa na portáli OverSi zaregistrovalo vyše 16 000
užívateľov, ktorí získali prostredníctvom tohto
portálu viac ako 10 000 výpisov z listov
vlastníctva, z obchodného a živnostenského
registra. Rozširovanie služieb IOM o tie isté,
ktoré poskytuje portál OverSi by bolo
neekonomické. MV SR nevylučuje, že sa v
budúcnosti môže IOM integrovať na register
právnických osôb
a tým pádom by vedelo poskytovať aj spomínanú
službu, avšak vynaložené finančné prostriedky
na zmenovú požiadavku musia byť zdôvodnené
adekvátnym prínosom pre projekt/občana.
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Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II. (uznesenie vlády SR č. 228/2018)3
Dôvod, prečo
opatrenie vzniklo
(cieľ)

č.
opatrenia

bod
uznesenia

10.

B.10

Odstrániť v tlačivách povinnosť
použiť odtlačok pečiatky, pokiaľ má
firma v Obchodnom registri SR
uvedené, že pečiatku nepoužíva a
upraviť postupy pre SIŽP, pre tieto
prípady.

Rešpektovať zápis v
OR SR

1.

B.1

Zrušiť povinnosť zamestnávateľa
oznámiť Sociálnej poisťovne
začiatok a skončenie čerpania MD
alebo RD zamestnancom do 8 dní od
začiatku čerpania a do 8 dní od
skončenia čerpania MD alebo RD

Odbúranie nadmernej
a neopodstatnenej
administratívnej
záťaže pre
podnikateľov povinnosť
zamestnávateľa
oznámiť prerušenie
poistenia zamestnanca,
pretože týmito
informáciami už SP
disponuje

3

Znenie opatrenia

Gestor

Termín

Vyhodnotenie plnenia

Stav plnenia

MŽP SR

31.5.2018

Rešpektovať zápis v
Obchodnom registri (OR)
Na evidenčných a ohlasovacích
tlačivách sa nevyžaduje použiť
pečiatku, ak firmy majú
uvedené v OR, že pečiatky
nepoužívajú.

splnené

MPSVR SR

31.12.2018

Legislatívnou úpravou zákona o
sociálnom poistení platnou od
19.11.2018. S účinnosťou od
1.1.2022 je zrušená povinnosť
zamestnávateľa oznamovať
pobočke SP začiatok a
skončenie čerpania materskej
dovolenky alebo rodičovskej
dovolenky. Povinnosti
zamestnávateľa oznamovať
pobočke SP začiatok a
skončenie čerpania materskej
dovolenky alebo rodičovskej
dovolenky ustanovené zákonom
o sociálnom poistení sú
zrušené.

splnené

Pozn. opatrenia sú uvádzané chronologicky podľa termínu ich plnenia
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2.

B.2

Vydať usmernenie na riešenie
nedorozumení, kt. vznikajú podľa
nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z.
a informovať všetky dotknuté
organizácie, prostredníctvom
sociálnych partnerov a NIP

4.

B.4

Odstrániť zákonom ustanovený
termín (30. september) na
predkladanie žiadosti o overenie
spôsobilosti zamestnávateľa
uchádzajúceho sa o vstup do systému
duálneho vzdelávania

Zamestnávatelia
požadujú ustanovenie
jasných a jednotných
pravidiel. Vyplýva z
nejednotného výkladu
rozsahu platnosti
nariadenia vlády č.
396/2006 Z. z. zo
strany orgánov IP aj
po 16 rokoch od
implementácie
európskej smernice č.
92/57/EHS. Z pohľadu
zamestnávateľov sa
javí neúnosné vytvárať
po 16 rokov platnosti
nariadenia vlády nové
pravidlá a zároveň
užitočné zjednodušiť a
zjednotiť právnu
úpravu pre
zabezpečenie
bezpečnosti práce v
stavebníctve.
Hlavným dôvodom k
zmene je práve
aplikačná prax, ktorá
poukazuje na
spomínané nedostatky.
Ustanovenie presného
a neprimerane skorého
termínu na
predkladanie žiadosti
o overenie spôsobilosti
zamestnávateľa
uchádzajúceho sa o
vstup do systému
duálneho vzdelávania
nezodpovedá časovým

MPSVR SR

31.12.2018

MPSVR SR vypracovalo
usmernenie k uplatneniu § 3
ods. 1 nariadenia vlády
Slovenskej republiky č.
396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.
Toto usmernenie bolo zaslané
aj na NIP, AZZZ SR, RUZ,
ZMOS SR a KOZ SR.O
usmernení boli informované
všetky dotknuté organizácie
prostredníctvom sociálnych
partnerov. Usmernenie sa
vystaví na webovom sídle NIP.

splnené

MŠVVŠ SR

31.12.2018

V rámci zákona č. 209/2018 Z.
z., účinného od 1.9.2018, bol
vypustený termín 30. september
z ustanovenia § 12 ods. 1
zákona č. 61/2015 Z. z. o OVP
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

splnené
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5.

B.5

Odstrániť povinnosť predkladať k
žiadosti o overenie spôsobilosti
zamestnávateľa uchádzajúceho sa o
vstup do systému duálneho
vzdelávania niektoré doklady

potrebám, ktoré si
samotný proces
vyžaduje a obmedzuje
podnikateľov pri
predkladaní žiadosti.
Nevyžadovať od
podnikateľov
informácie, ktoré má
štátna správa k
dispozícii z
dostupných registrov,
prípadne ktoré je
možné nahradiť
čestným vyhlásením.

MŠVVŠ SR

31.12.2018

V rámci zákona č. 209/2018 Z.
z., účinného od 1.9.2018, bolo
upravené ustanovenie § 12 ods.
3 písm. e) zákona č. 61/2015 Z.
z. o OVP a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (znenie: e/
čestné vyhlásenie o tom, že
zamestnávateľ nemá v
Slovenskej republike alebo v
krajine svojho sídla daňové
nedoplatky, nedoplatky na
poistnom na verejné zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a
nedoplatky na povinných
príspevkoch na starobné
dôchodkové sporenie).
Čestným vyhlásením bolo
nahradené dovtedy požadované
potvrdenie príslušného úradu,
že zamestnávateľ nemá v SR
daňové nedoplatky a
nedoplatky na poistnom.

splnené
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6.

B.6

Zaviesť cielené systémové nástroje
zamerané na podporu zvyšovania
zručností zamestnancov v oblasti
informačných a komunikačných
technológií

14.

B.14

Zabezpečiť, aby štátne inštitúcie už
od fyzických a právnických osôb
ďalej nepožadovali najčastejšie
žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie
dokumenty

Dôvodom na zmenu je
dosiahnutie cieľa,
ktorým by malo byť
zvýšenie počítačovej
gramotnosti
zamestnancov v
oblasti špecifických
IKT zručností (napr.
pokročilé ovládanie
NC strojov, pokročilé
zvládanie grafických a
dizajnérskych
počítačových
programov (SW), a
pod.) a tým
odstránenie vyššie
uvedenej záťaže.
Štát a jeho inštitúcie
by mali vyžadovať od
občana iba také
podklady, ktoré si
samy nemôžu získať,
teda také, ktoré si
vyžadujú jeho vôľu a
súhlas (napr. čestné
prehlásenia,
vyhlásenia, žiadosti, a
pod.). Všetky ostatné
podklady, ktoré úrad
alebo inštitúcia pre
svoje rozhodnutie
potrebuje, by si mala
vyžiadať a získať
sama bez zaťažovania
občana.

MŠVVŠ SR

31.12.2018

Opatrenie bolo zrealizované
predložením Návrhu štátnych
programov výskumu a vývoja
pre roky 2019-2023 s
výhľadom do roku 2028 na
rokovanie vlády SR dňa 27.
decembra 2018 a vyhlásením
Oznámenia o predkladaní
žiadostí o stimuly pre výskum a
vývoj č. 2018/7838:1-26C0 zo
dňa 21. septembra 2018.

splnené

ÚPPVII

31.12.2018

Vláda Slovenskej republiky na
rokovaní dňa 21. februára 2018
prijala uznesenie č. 84/2018,
ktorým schválila návrh zákona
o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej
záťaže využívaním
informačných systémov
verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii). V
Národnej rade Slovenskej
republiky bol zákon č.
177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže
využívaním informačných
systémov verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon proti
byrokracii) schválený 15. mája
2018. Tento zákon s účinnosťou

splnené
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od 1. septembra 2018 a 1.
januára 2019 zrušil povinnosť
občanov a podnikateľov
predkladať orgánom verejnej
moci výpis a odpis z registra
trestov, ako aj výpisy z katastra
nehnuteľností, obchodného
registra a živnostenského
registra.
15.

B.15

Doplniť odborný výklad ustanovení
zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č.
297/2008 Z.z.

Odstránenie neurčitej
právnej úpravy a
posilnenie právnej
istoty partnerov
verejného sektora.

MS SR

31.12.2018

21.

B.19

Realizovať aktivity zamerané na
šírenie povedomia o generačnej
výmene a transfere spoločností

Vzdelávacie programy
a školenia
poskytované
verejnými inštitúciami
sú zamerané
predovšetkým na
začatie podnikania,
podporu startupov
alebo inovácie
(príkladom sú školenia
poskytované SBA).

MH SR

31.12.2018

Odborný výklad postupu pri
určovaní konečného užívateľa
výhod bol doplnený v rámci
často kladených otázok k
registru partnerov verejného
sektora na webe ministerstva
spravodlivosti Slovenskej
republiky (ďalej len „MSSR“).
Rovnako odborný výklad
zákona v podobe nezáväzných
stanovísk podáva v jednotlivých
prípadoch MS SR aj
prostredníctvom na to určenej
e-mailovej adresy:
rpvs@justice.sk.
MH SR realizovalo v roku 2018
niekoľko aktivít zameraných na
šírenie povedomia o generačnej
výmene a transfere spoločností.
V júli 2018 sa uskutočnilo
stretnutie štátnych tajomníkov z
krajín V4 k téme generačnej
výmeny, zamerané na výmenu
skúseností, nadviazanie
spolupráce a vytvorenie
spoločných programov.
Zástupcovia MH SR
prezentovali aktivity rezortu v
oblasti podpory rodinných

splnené

splnené
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22.

B.20

Vytvoriť podporný nástroj pre
zvládnutie generačnej výmeny v
rodinných podnikoch

Neobjektívne určená
cena podniku má za
následok odmietnutie
predaja vo vhodnom
čase a, v prípade
neexistencie
nástupníka, postupný
úpadok rodinného
podniku. Rodinné
podniky majú nízke
povedomie o
dostupných formách
podpory.

MH SR

31.12.2018

23.

B.21

Podporiť export slovenských
franchisingových konceptov

Podniky na Slovensku
sú limitované
veľkosťou miest,
kúpyschopnosťou
obyvateľstva, počtom
záujemcov o

MH SR

31.12.2018

podnikov na viacerých
konferenciách a v médiách. MH
SR takisto udelilo záštitu
prvému spoločnému stretnutiu
česko-slovenských rodinných
podnikov, ktoré sa konalo v
Bratislave v novembri 2018.
V spolupráci so Slovak
Business Agency bola pod
gesciou MH SR pripravená
Schéma na podporu rodinného
podnikania, ktorá si kladie za
úlohu vytvárať vhodné
podmienky na rozvoj a
životaschopné podnikanie
rodinných podnikov na
Slovensku. Malé a stredné
podniky, ktoré spĺňajú definíciu
rodinného podniku, sa môžu v
rámci schémy bez
spolufinancovania uchádzať o
poskytnutie odborných
poradenských služieb,
vypracovanie analýz a štúdií,
účasť na seminároch a
tréningoch k téme rodinného
podnikania a ďalšie. V rámci
prvej výzvy „Poskytovanie
odborného poradenstva v
otázkach nástupníctva a
generačnej výmeny“ bolo v
novembri 2018 schválených 21
projektov.
V rámci výzvy Slovak Business
Agency cez národný projekt
Podpora internacionalizácie
MSP majú fyzické a právnické
osoby možnosť získať 80 hodín
dlhodobého individuálneho

splnené
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podnikanie formou
franchisingu, či
dostupnosťou
financovania.

18.

B.23

Znížiť poplatky za sprístupnenie
obsahu technických noriem
prevzatých do sústavy STN, formou
prezenčného štúdia v NIS a v
spolupracujúcich knižniciach

Potreba zefektívniť
prístup k štúdiu
noriem pre
podnikateľské
subjekty, ako aj širokú
verejnosť.

ÚNMS

31.12.2018

poradenstva na podporu
marketingových a investičných
aktivít, vrátane franchisingu a
licencovania, so zameraním na
zahraničné trhy. V roku 2018
túto možnosť využilo 17
subjektov. MH SR takisto
spolupracovalo so Slovenskou
franchisingovou asociáciou a so
Združením mladých
podnikateľov Slovenska s
cieľom podporiť rozvoj
franchisingu na Slovensku.
Slovenskí franchisisti mali tiež
možnosť zúčastniť sa
Slovenského exportného fóra
SARIO v októbri 2018.
Proces tvorby vykonávacieho
právneho predpisu (vyhlášky)
začal v 1.Q r. 2018 pričom
ÚNMS SR predpokladal
nadobudnutie účinnosti tejto
vyhlášky skôr ako ukladá zákon
č. 60/2018 Z. z. o technickej
normalizácii, a to do 31.
decembra 2018. Legislatívny
proces vyhlášky sa predĺžil.
Dňa 11. marca 2019 bola
Vyhláška ÚNMS SR č. 76/2019
Z. z. o výške úhrady za
poskytovanie technickej normy
vyhlásená v Zbierke zákonov s
dátumom nadobudnutia
účinnosti od 1. apríla
2019.Dátum účinnosti vyhlášky
je v súlade s dátumom určeným
v zákone č. 60/2018 Z. z. o
technickej normalizácii a týmto
dňom bude zároveň aj

splnené

23

uznesenie č. 228/2018 bod B.23
vyhodnotené ako splnené.

24.

C.14

Analyzovať súčasné postupy
udeľovania prechodných pobytov
cudzincov s cieľom navrhnúť
technicko-organizačné opatrenia na
zlepšenie podmienok

25.

C.2

Spracovať analýzu možnosti
systémového prepojenia Notárskeho
centrálneho registra záložných práv
so systémom evidencia vozidiel

Vybavovanie
pracovného povolenia
je neprimeranou
administratívnou
záťažou, jeho
elektronizácia, ako aj
zrýchlenie konania by
predstavovali výrazné
zníženie
administratívnej
záťaže na jednej strane
pre podnikateľské
subjekty a taktiež aj
pre samotných
cudzincov. Lepšej
implementácii celého
procesu prijímania
cudzincov z tretích
krajín by pomohlo
hlavne zvýšenie
kapacít pracovníkov
cudzineckej polície,
ako aj zlepšenie
mäkkých a jazykových
zručností súčasných
pracovníkov.
Ak je verejný register
nehnuteľností, nie je
dôvod na utajenosť
registra vozidiel.
Verejnosť znamená

MV SR

31.12.2018

Oblasť zamestnávania štátnych
príslušníkov tretích krajín je
stanovená v Stratégii pracovnej
mobility cudzincov v SR. Boli
prijaté legislatívne opatrenia
vyplývajúce z uvedenej
stratégie, ktorých cieľom je
najmä zefektívnenie, urýchlenie
a spružnenie systému
upravujúceho vstup a pobyt
štátnych príslušníkov tretích
krajín na územie SR s cieľom
zamestnania v profesiách s
identifikovaným nedostatkom
pracovnej sily a tým prispieť k
udržaniu rastu slovenskej
ekonomiky a zabráneniu vzniku
rozsiahlych finančných strát
v hospodárstve SR.

splnené

MV SR

31.12.2018

Návrh novely zákona č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke bol 16.
januára 2019 predložený do
medzirezortného
pripomienkového konania.

Nebolo
splnené
k 31.12.2018.

Pozn. opatrenia označené „C“ sú odporúčacieho, analytického charakteru, ktoré neboli predmetom jednotlivých bodov uznesenia vlády SR a neboli zahrnuté do
odpočtu splnených/nesplnených opatrení
4

24

transparentnosť.
Verejnosť evidencie
výrazne zníži podvody
s vozidlami.
Verejnosť evidencie
eliminuje riziko
kupujúceho, že kúpi
vozidlo s vadami.
Zabezpečovací prevod
vlastníckeho práva
znamená zápis
leasingovej
spoločnosti ako
vlastníka a tým sa
vylučuje možnosť
záložného práva a
exekúcie.
Tento prevod
eliminuje riziko
kupujúceho, že
nadobudne vozidlo s
právnymi ťarchami.
Záložné právo je pri
vzniku a zániku
spoplatnené sumou
cca 110 eur
Zabezpečovací prevod
vlastníckeho práva je
bezplatný.

26.

C.3

Analyzovať a vyhodnotiť podnety
podnikateľského prostredia týkajúce
sa registra partnerov verejného
sektora a na základe odbornej
diskusie navrhnúť potrebné zmeny

Znížiť administratívne
zaťaženie a odstrániť
diskrimináciu tých
subjektov, ktoré sú
zákazníkmi

MS SR

31.12.2018

Výsledky pracovného
rokovania s Notárskou
komorou SR, poukazujú, že pri
súčasnom spôsobe evidovania
údajov v registri záložných práv
nie je možné efektívnym
spôsobom využívať údaje z
tohto registra ako podklad pre
vykonávanie zmien vlastníkov
evidovaných vozidiel, taktiež
nebolo možné navrhnúť novú
eGOV službu na potvrdenie
zhodnosti držiteľa a vlastníka
vozidla, ako aj vedených
exekučných a iných blokácií,
záložných a iných ťárch na
vozidlách.
Na základe informácií s
rokovania s notárskou komorou
SR údaje v notárskom
centrálnom registri záložných
práv bývajú v tomto registri
vedené všeobecným
konštatovaním, že založený je
hnuteľný majetok záložcu,
avšak bez uvedenia
jednoznačného identifikátora,
ktorým je pre účely vedenia
evidencie vozidiel VIN číslo
vozidla. Vzhľadom na uvedené
by nebolo možné jednoznačne
overiť skutočnosti o
konkrétnom vozidle v prípadnej
novej eGOV službe.
Cieľ bol splnený analyzovaním
nedostatkov zákona č. 315/2016
Z. z. (najmä vo vzťahu k
podnikateľskému prostrediu a
subjektov ktoré podnikajú v

plní sa
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zákona č. 315/2016 Z. z.

27.

C.4

Prehodnotiť právnu úpravu
bezúhonnosti právnických osôb a
navrhnúť zmeny osobitných zákonov
upravujúcich bezúhonnosť
právnických osôb

spoločností s
majetkovou účasťou
štátu, podnikajúcich
na vysoko
konkurenčných trhoch.
Diskriminácia
zákazníkov
spoločností s
majetkovou účasťou
štátu môže tiež viesť k
zníženiu úrovne
konkurencie a
ďalšiemu zvýšeniu
nákladov
podnikateľských
subjektov.
Zvýšenie
konkurencieschopnosti
slovenských
podnikateľov oproti
zahraničným
konkurentom, kde sú
štandardy trestného
postihovania
právnických osôb
upravené v rámci
odporúčaní EÚ a
OECD.

rámci konkurenčného
prostredia) a to vypracovaním
novely uvedeného zákona.
Predmetná novela sa
momentálne nachádza v štádiu
po rozporových konaniach
(legislatívny proces č.:
LP/2018/567).

MS SR

31.12.2018

MS SR ako gestor predmetného
opatrenia, na účely naplnenia
cieľa vyplývajúceho z opatrenia
zriadilo pracovnú skupinu s
názvom ,,Pracovná skupina
zriadená k problematike
bezúhonnosti právnickej osoby
a účinkov vznesenia obvinenia
voči právnickej osobe“ (ďalej
len ,,pracovná skupina“).
Predmetná pracovná skupina sa
skladá zo zástupcov MS SR ako
aj zo zástupcov príslušných
rezortov resp. iných subjektov.
Doposiaľ MS SR obdržalo
stanoviská od MPSVR SR a
MPRV SR, pričom z týchto
vyplýva, že zmenu konceptu
bezúhonnosti právnických osôb,
tak ako je zavedený v
osobitných zákonoch, ktoré sú v
ich gescii nepovažujú za
potrebnú. Na základe

plní sa
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28.

C.5

Vypracovať analýzu efektivity
daňovej zábezpeky na DPH

Pre výrazné zníženie
podvodov na
nadmerných
odpočtoch DPH stráca
opodstatnenosť
daňová zábezpeka.
Táto povinnosť sa
dotýka viacerých
subjektov, ktorí
nemajú zámer
zneužívať daňový
systém. Dôvodom je
výrazné zníženie
záťaže poctivejších
podnikateľských
subjektov.

MF SR

31.12.2018

uvedeného možno konštatovať,
že MS SR v spolupráci s
dotknutými rezortmi
prehodnotilo právnu úpravu
bezúhonnosti právnických osôb.
Na základe aplikácie inštitútu
zábezpeky na daň z pridanej
hodnoty v praxi vypracovala v
roku 2018 finančná správa
analýzu tohto inštitútu v
procese registrácie za platiteľa
dane z pridanej hodnoty s
návrhom na jeho revíziu
formou legislatívnej zmeny
spočívajúcej v zrušení
povinnosti zložiť zábezpeku na
DPH v procese registrácie na
DPH.
MF SR zaradilo tento návrh
medzi legislatívne opatrenia
realizované v roku 2018 s
účinnosťou od 1.1.2019.

splnené

Opatrenia plniace sa priebežne a opatrenia s termínom plnenia v rokoch 2019, 2020 a 2021 /I. a II. balíček opatrení spolu/
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Č.
opatrenia

Bod
uznesenia

20. (I.
balíček)

B.17

28. (I.
balíček)

B.26

Znenie opatrenia
Znížiť administratívnu
záťaž podnikateľov v
nadväznosti na povinnosti
vyplývajúce zo zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch

Dôvod, prečo opatrenie vzniklo
(cieľ)

Z diskusie s podnikateľskou obcou
vyplynula potreba vytvorenia
elektronického evidenčného systému
podľa
§ 103 zákona o odpadoch, ktorý by
prepájal štátnu správu,
prevádzkovateľov
a spoločnosti podnikajúce v oblasti
nakladania s odpadmi, čím by došlo
k zníženiu nutnosti papierového
zaťaženia prevádzkovateľov
a spoločností podnikajúcich
v oblasti nakladania
s odpadmi, duplicitného zasielania
totožných údajov na rôzne inštitúcie
(napr. zasielanie sprievodných listov
nebezpečných odpadov, hlásení o
nakladaní
s odpadmi, potvrdenia
o zhodnotení odpadov - šrotu,
výkazníctvo o obaloch, atď.).
Zaviesť možnosť
Zasielanie predvyplnených
predvyplnenia daňového
elektronických daňových priznaní k
priznania k motorovému
dani z motorového vozidla
vozidlu Finančnou správou daňovníkom s povinnosťou
SR
elektronického doručovania do
elektronickej schránky daňovníka dôjde k časovej úspore.

Gestor

Termín

Vyhodnotenie plnenia

MŽP SR

31.12.2018

Opatrenie je v plnení,
plánovaný termín predloženia
návrhu zákona do vlády SR je
august 2019. V súčasnosti sa
pripravuje paragrafové znenie
nového zákona o ISOH.
Legislatívny proces ja
navrhnutý
v rámci PLÚ MŽP SR na rok
2019 s tým, že termín
predloženia návrhu zákona
o ISOH do Porady vedenia je
marec 2019. Navrhnutý
termín predloženia materiálu
na rokovanie vlády SR je
8/2019.

MF SR

1.2.2019

Finančná správa doručuje
predvyplnené daňové
priznania k dani z
motorových vozidiel
daňovým subjektom s
povinnou elektronickou
komunikáciou so správcom
dane počnúc zdaňovacím
obdobím 2017, ktoré
doručuje od januára 2018.

Stav
plnenia
plní sa

splnené
pred
termínom
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30. (I.
balíček)

B.34

Vypracovať analýzu
súčasného stavu
administrácie
superodpočtu výdavkov na
výskum a vývoj z hľadiska
daňových subjektov

Detailnou analýzou formou
dotazníka identifikovať hlavné
praktické problémy daňových
subjektov pri uplatňovaní
superodpočtu s cieľom zistenia
dôvodov nevyužitia tejto daňovej
úľavy.

MH SR

30.6.2018;
Nový termín
plnenia:
30. 06. 2019

13. (II.
balíček)

B.13

Jednoduchou formou a v
jednotnom formáte
uvádzať na informačných
tabuliach a ich webových
sídlach zoznam tlačív a
dokumentov, ktoré sa
vyžadujú.

Úspora času a finančných
prostriedkov pre podnikateľov ako aj
pre verejnú správu, rovnako ako
sprehľadnenie celého systému.

ÚPPVII

30.6.2019

MH SR pripravilo dotazník
o využívaní „superodpočtu“
výdavkov na výskum a vývoj
s cieľom identifikovať hlavné
praktické problémy daňových
subjektov pri uplatňovaní
superodpočtu. Z dôvodu, že
superodpočet vo výške 100 %
je v platnosti len krátke
časové obdobie nebolo
možné odsledovať jeho
využiteľnosť
podnikateľskými subjektmi a
preto
MH SR požiadalo listom č.
18409/2018-3410-33950 o
zmenu termínu plnenia
opatrenia. Dotazník bude
distribuovaný medzi
podnikateľov v priebehu 1.
polroka 2019.

plní sa
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17. (II.
balíček)

B.17

Legislatívne upraviť
mechanizmus riešenia
sporov týkajúcich sa
dvojitého zdanenia

Návrh zákona implementuje
smernicu Rady (EÚ) 2017/1852 z
10. októbra 2017 o mechanizmoch
riešenia sporov týkajúcich sa
zdanenia v Európskej únii a reaguje
na potrebu zlepšenia existujúcich
mechanizmov riešenia sporov
týkajúcich sa zdanenia, a to s cieľom
vytvoriť spravodlivý a efektívny
daňový systém, ktorý zvyšuje
právnu istotu.

MF SR

30.6.2019

19. (II.
balíček)

B.24

Navýšiť počet vydaných
STN prekladom v štátnom
jazyku na úroveň
minimálne 15 % z
celkového počtu vydaných
STN ročne

Používatelia STN požadujú, aby bol
podiel STN v štátnom jazyku čo
najvyšší, aby sa zamedzilo ich
nesprávnemu použitiu z dôvodu
neoficiálneho (neovereného)
prekladu z cudzieho jazyka do
slovenského jazyka.

ÚNMS

30.6.2019

10. (I.
balíček)

B.11

Zníženie administratívnej
záťaže v stavebníctve a
zefektívnenie procesu
získavania stavebného
povolenia.

MDV SR

31.12.2019

11. (I.
balíček)

B.12

MDV SR

31.12.2019

12. (I.
balíček)

B.13

MDV SR

31.12.2019

Aplikačná prax, jednotný spôsob
tvorby územných plánov, zvýšenie
profesionalizácie, zavedenie
elektronickej komunikácie a
sledovanie procesu stavebného
povoľovania od začiatku procesu,
Prijať účinný systém pre
zrýchlenie stavebného konania tým,
stanovenie regulačných
že by sa v územnom konaní doriešilo
zásad funkčného
čo má byť a za akých podmienok, t.
využívania a priestorového j. jasné podmienky zastavania,
usporiadania územia
rýchlejšie plnenie informačných
povinností a obmedzenie časovo
Zjednodušiť procesy
náročného osobného styku s
povoľovania stavieb
úradmi.5
menšieho rozsahu s
pozitívnym vplyvom na
proces stavebného konania
konštrukčne zložitejších

Opatrenie bolo splnená
prijatím zákona č. 11/2019 Z.
z. z 5. decembra 2018 o
pravidlách riešenia sporov
týkajúcich sa zdanenia

Splnené
pred
termínom

Úlohy sa plnia priebežne.
MDV SR pripravuje nové
návrhy právnych predpisov
na úseku územného
plánovania a výstavby.
Návrhy nových stavebných
predpisov boli v decembri
2018 zaslané na predbežné
pripomienkovanie dotknutým
rezortom, sociálnym
partnerom a poslaneckým
klubom NR SR na
pripomienky, námety, návrhy
do 31.01.2019. Súčasne
prebiehajú práce na príprave
vykonávacích vyhlášok k
návrhom zákonov. Návrh

plní sa

plní sa

Uvedené platí pre opatrenia číslo 10 až 14
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stavebných celkov

Zvýšiť profesionalizáciu
výkonu štátnej stavebnej
správy
Zaviesť systém kontrol
počas zhotovovania stavby

13. (I.
balíček)

B.14

14. (I.
balíček)

B.15

15. (I.
balíček)

B.16

Zaviesť jednotný formulár
na stavebné povolenia a
kolaudačné rozhodnutia,
ktoré pomôžu zefektívniť
proces stavebného konania

Zjednotenie aplikačného postupu
stavebných úradov, zrýchlenie a
zefektívnenie povoľovacieho
postupu.

3. (II.
balíček)

B.3

Predložiť návrh novely
zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a
nelegálnom
zamestnávaní, ktorou sa
rozšíri výnimka priamych
rodinných príslušníkov aj
pre iné formy podnikania

V prípade rodinných podnikov, ktoré
podnikajú inou formou ako fyzická
osoba – podnikateľ (tzn. samostatne
zárobkovo činná osoba) výpomoc zo
strany rodinných príslušníkov nie je
možná a bude považovaná za
nelegálnu prácu a nelegálne
zamestnávanie. V rodinných
podnikoch však môže k takejto
výpomoci dochádzať aj v prípade
iných právnych foriem, znamená to
však, že sa rodinné podniky
dopúšťajú správneho deliktu.

6

MDV SR

31.12.2019

MDV SR

31.12.2019

MDV SR

31.12.2019

MPSVR
SR

31.7.2019

počíta s vypustením procesu
územného konania ako
nástroja územného
plánovania, ktorý v praxi
vykonávali stavebné úrady,
keďže v prevažnej miere išlo
v prípade územného a
následne stavebného konania
o duplicitné posudzovanie.
Zavádza zjednodušený režim
povoľovania technicky menej
náročných stavieb, tzv.
jednoduchých a drobných
stavieb, ktoré bude možné
povoliť formou ohlásenia bez správneho konania.
Zavádzajú sa povinné
kontrolné prehliadky počas
zhotovovania stavby.6

plní sa

Uvedené platí pre opatrenia číslo 10 až 15
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11. (II.
balíček)

12. (II.
balíček)

B.11

B.12

Pripraviť novelu zákona
č. 401/1998 Z.z. o
poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších
predpisov v nadväznosti
na odsúhlasenú stratégiu
ochrany ovzdušia

Zjednodušiť proces
posudzovania vplyvov na
životné prostredie podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. so
zreteľom na skrátenie
lehôt posudzovania
vplyvov a riešenie oblastí
opísaných v popise
záťaže

Povinnosť dodržiavať ustanovenia
platné pre systém obchodovania s
emisnými kvótami skleníkových
plynov v EÚ (EU ETS) vyplýva z
transpozície EU legislatívy a
záväzkov SR. Poplatky za
znečisťovanie ovzdušia sú však v
kompetencii samotnej SR.
Emisie CO vs. NOx: v rámci
vydaných záverov o BAT pre LPC sú
určené BAT-AEL pre emisie NOx a
emisné limity pre CO sú iba
indikatívne. Tu je prihliadané na
väčšiu škodlivosť emisií NOx oproti
emisiám CO, a to aj z pohľadu
riadenia technologických
spaľovacích procesov v LPC.
Súčasný stav odrádza domácich
podnikateľov od zámeru investovať,
podnikateľom, ktorí uskutočňujú
projekt, spôsobuje administratívne,
časové a finančné komplikácie (s
dôrazom na časovú náročnosť
procesu). Cieľom návrhu je aj
skvalitnenie EIA, pretože zložitosť
procesu nemá pozitívny vplyv na
ochranu životného prostredia a
poskytuje široký priestor
podnikateľom, ktorí majú záujem o
zabránenie plánovanej investície zo
zištných dôvodov, nie z dôvodu
ochrany životného prostredia, čo nie
je cieľom legislatívy EÚ.

MŽP SR

31.12.2019

MŽP SR

31.12.2019

V súčasnosti prebieha legislatívny
proces s cieľom zjednodušiť proces
EIA aj v Českej republike.
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Zabezpečiť lepšiu
informovanosť o
poskytovaní regionálnej
investičnej pomoci v
regiónoch
Zjednodušiť prístup k
získaniu informácie o
pridelenom daňovom
identifikačnom čísle na
portáli finančnej správy

Často sa vyskytujúca chybovosť
žiadostí o investičnú pomoc môže
byť znížená zvýšením
informovanosti.

MH SR

31.12.2019

Zníženie administratívneho
zaťaženia podnikateľov.

MF SR

31.12.2019

B.7

Zrušiť miestnu
príslušnosť orgánu
verejnej správy pri
vydávaní inštruktorských
preukazov pôsobiacich v
autoškolách

V súčasnosti, keď je zavedený
jednotný informačný systém v
cestnej doprave, inštruktorský
preukaz môže vydať ktorýkoľvek
okresný úrad v sídle kraja a nemusí
byť určená miestna príslušnosť.

MDV SR

30.6.2020

B.9

Zabezpečiť schválenie
dohody medzi USA a SR
a jej zaradenie do prílohy
1 a prílohy 2 Dohody
medzi USA a ES o
spolupráci v riadení
bezpečnosti civilného
letectva v platnom znení

Zmena by mala nastať, aby slovenskí
výrobcovia ELA 1 a LSA mohli
vyvážať svoje produkty priamo do
USA.

MDV SR

31.12.2020

20. (II.
balíček)

B.18

16. (II.
balíček)

B.16

7. (II.
balíček)

9. (II.
balíček)

Príprava dokumentu Návrh
zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 93/2005 Z.
z. o autoškolách a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Bude predložený
na rokovanie vlády SR v
júni 2019, účinnosť zákona
bude od 1.mája 2020.
Proces prípravy je
podmienený auditom, ktorý
vykoná Letecký úrad
Spojených štátov
amerických (FAA) na
Dopravnom úrade. Audit
by mohol byť vykonaný v
druhej polovici roku 2019.
MDV SR komunikuje s EK
a Dopravný úrad
komunikuje s Agentúrou
EÚ pre bezpečnosť letectva
(EASA).
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8. (II.
balíček)

B.8

Zaviesť elektronickú
službu pre vydanie karty
vodiča do digitálneho
tachografu

27. (I.
balíček)

B.25

Vytvoriť elektronické
rozhranie s možnosťou
prihlasovania sa
daňových subjektov do
vlastnej schránky
podnikateľa pre daňové
záležitosti

V súčasnosti, keď je zavedený
informačný systém na vydávanie
kariet vodiča do digitálneho
tachografu, postačovalo by, aby bola
vytvorená elektronická služba, kde
profesionálny vodič, ktorý je
držiteľom príslušného vodičského
oprávnenia, prostredníctvom eID si
požiada o vydanie karty vodiča do
digitálneho tachografu.
Zlepšenie informovanosti
podnikateľov o ich daňových
preplatkoch a nedoplatkoch. Právny
rámec k nemu je prijatý, potrebné je
vytvorenie technického nastavenia
systému.

MDV SR

31.12.2021

Materiál je v súčasnosti v
štádiu rozpracovania,
prebiehajú rokovania so
zameraním na dosiahnutie
zmien pre informačné
systémy súvisiace s
vydávaním kariet pre
digitálne tachografy.

MF SR

31.12.2018
Nový
termín
plnenia:
31.12.2021

MF SR požiadalo predsedu
vlády SR listom č.
708225/2018
z 19.12.2018 o zmenu
termínu splnenia úlohy z
31.12.2018 do 31.12.2021.
Táto úloha súvisí s práve
prebiehajúcim projektom
obojsmernej komunikácie
pre oblasť daňovú (OBK).
Nasadenie prvej fázy OBK
do produktívnej prevádzky
je naplánované v priebehu
4. štvrťroka 2019. Daňové
subjekty v súčasnosti majú
možnosť prihlasovania sa
do vlastnej schránky
podnikateľa pre daňové
záležitosti, možnosť
podávať všetky svoje
podania elektronicky.
Finančné riaditeľstvo SR
zasiela daňovým subjektom
informáciu o nedoplatku
elektronicky formou soft
warningu. Technické
nastavenie systému je
náročné a táto úloha je
čiastočne aj predmetom

plní sa
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Národného projektu
„Zefektívnenie správy daní
a cla“ financovaného z
prostriedkov EÚ a v
neposlednom rade je
Finančné riaditeľstvo SR
pri implementovaní
elektronickej komunikácie
viazané zákonom
č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov (zákon o eGovernmente) v znení
neskorších predpisov.
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