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Zmeny v slovenskej a európskej legislatíve a ďalšie témy
Vítame Vás v aprílovom vydaní Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR, v ktorom Vám prinášame informácie v nasledujúcich oblastiach. Mesačník mapuje aj situáciu s COVID-19 a obsahuje zmeny vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch:
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VESTNÍK EU

Ročník 63 marec 2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk
1.1 Rozhodnutie č. 1/2019 spoločného výboru EÚ – CTC zriadeného Dohovorom z 20. mája 1987 o spoločnom
tranzitnom režime zo 4. decembra 2019, ktorým sa tento dohovor mení [2020/487]
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:103:TOC
Účinnosť: Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. V Skopje 4. decembra 2019
Napríklad:
Článok 21a
Domnienka colného statusu tovaru Únie
1. Tovar s colným statusom tovaru Únie, ktorý sa prepravuje po železnici, sa môže pohybovať bez toho, aby podliehal
colnému režimu, z jedného miesta v rámci colného územia Únie na iné miesto v rámci tohto územia a prepravovať
sa cez územie krajiny spoločného tranzitného režimu bez zmeny svojho colného statusu, ak:
a) sa na prepravu tovaru vzťahuje jednotný prepravný doklad vydaný v členskom štáte Európskej únie;
b) jednotný prepravný doklad obsahuje tento záznam: „T2 koridor“;
c) sa tranzit cez krajinu spoločného tranzitného režimu monitoruje prostredníctvom elektronického systému v danej krajine
spoločného tranzitného režimu a
d) príslušná železničná spoločnosť je oprávnená krajinou spoločného tranzitného režimu, na území ktorej k tranzitu dochádza, používať režim „T2 koridor“.
2. Krajina spoločného tranzitného režimu informuje spoločný výbor uvedený v článku 14 dohovoru alebo pracovnú skupinu
zriadenú uvedeným výborom na základe odseku 5 uvedeného článku o podmienkach týkajúcich sa elektronického monitorovacieho systému a o železničných spoločnostiach, ktoré sú oprávnené používať režim uvedený v odseku 1
tohto článku.

2

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.2 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/491 z 3. apríla 2020 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze,
ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku
2020 [oznámené pod číslom C(2020) 2146]
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.103.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:103I:TOC
Článok 1 sa uplatňuje na dovoz, ktorý sa uskutoční od 30. januára 2020 do 31. júla 2020.
Napríklad:
Článok 1
1. Tovar sa oslobodzuje od dovozných ciel v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1186/2009 a od dane
z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2009/132/ES, ak sú splnené tieto
podmienky:
a) tovar je určený na jedno z týchto použití:
i)
bezplatná distribúcia tovaru orgánmi a organizáciami uvedenými v písmene c) osobám s ochorením COVID19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené, alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19;
ii)
bezplatné sprístupnenie tovaru osobám s ochorením COVIVD-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením
ohrozené, alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19, pričom tovar vo vlastníctve
orgánov a organizácií uvedených v písmene c;
b) tovar spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 75, 78, 79, a 80 nariadenia (ES) č. 1186/2009 a v článkoch 52, 55, 56
a 57 smernice 2009/132/ES;
c) tovar sa dováža na účely prepustenia do voľného obehu štátnymi organizáciami vrátane štátnych orgánov, verejných
orgánov a iných subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo v ich mene, alebo organizáciami schválenými
príslušnými orgánmi v členských štátoch, alebo v ich mene.
2. Tovar sa oslobodzuje od dovozných ciel v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1186/2009 a od DPH pri
dovoze v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2009/132 aj vtedy, ak je dovážaný na účely prepustenia do
voľného obehu organizáciami poskytujúcimi pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof alebo v ich mene, aby
sa mohli pokryť ich potreby počas obdobia, keď poskytujú uvedenú pomoc osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám,
ktoré sú týmto ochorením ohrozené, alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19.
1.3 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/532 zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovujú výnimky z vykonávacích nariadení (EÚ) č. 809/2014, (EÚ) č. 180/2014, (EÚ) č. 181/2014, (EÚ) 2017/892, (EÚ)
2016/1150, (EÚ) 2018/274, (EÚ) 2017/39, (EÚ) 2015/1368 a (EÚ) 2016/1240, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.119.01.0003.01.SLK&toc=OJ:L:2020:119:TOC
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Z dôvodu súčasnej pandémie COVID-19 a rozsiahlych obmedzení pohybu zavedených v členských štátoch
sa vo všetkých členských štátoch vyskytli mimoriadne administratívne ťažkosti pri plánovaní a vykonávaní požadovaného počtu včasných kontrol na mieste. Z dôvodu týchto ťažkostí by sa mohlo vykonávanie kontrol a následná platba
pomoci oneskoriť. Poľnohospodári zároveň citlivo reagujú na hospodárske výkyvy spôsobené pandémiou a čelia finančným ťažkostiam a problém s peňažnými tokmi.
(2) Vzhľadom na bezprecedentnú povahu týchto okolností treba tieto ťažkosti zmierniť prostredníctvom udelenia výnimiek
v rôznych vykonávacích nariadení uplatniteľných v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, pokiaľ ide o určité
administratívne kontroly a kontroly na mieste.
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(3) Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 809/2014 (4) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa okrem iného lehôt týkajúcich sa oznamovania kontrolných údajov a kontrolných štatistík za predchádzajúci kalendárny rok, pravidlá týkajúce
sa časového harmonogramu kontrol na mieste, miery kontrol v prípade určitých kontrol na mieste
v rámci integrovaného systému (vrátane schém pomoci na plochu iných, ako sú platby na poľnohospodárske postupy
prospešné pre klímu a životné prostredie), miery kontrol týkajúcich sa ekologizačnej platby, miery kontrol týkajúcich
sa opatrení na rozvoj vidieka, miery kontrol týkajúcich sa režimov pomoci na zvieratá a zvýšenia či zníženia miery
kontrol, pokiaľ ide o určité schémy (pomoci). Navyše sa vo vykonávacom nariadení (EÚ)
č. 809/2014 stanovujú so žiadosťami o pomoc na dobytok a žiadosťami o platbu v rámci podporných opatrení
na zvieratá, mier kontrol v prípade opatrení na rozvoj vidieka nesúvisiacich s plochou ani so zvieratami, ako aj minimálnych mier kontrol týkajúcich sa krížového plnenia.
(4) V článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 sa stanovuje, že členské štáty musia Komisii do 15. júla
každého roka oznámiť kontrolné údaje a kontrolné štatistiky za predchádzajúci kalendárny rok týkajúce sa všetkých
režimov priamych platieb, opatrení na rozvoj vidieka a technickej pomoci a režimov podpory v sektore vinohradníctva
a vinárstva, následných zmien správy týkajúcej sa vybraných možností kontroly plnenia požiadaviek krížového plnenia a príslušných kontrolných orgánov zodpovedných za kontroly plnenia požiadaviek a noriem krížového plnenia
a správy o opatreniach prijatých na účely správy a kontroly dobrovoľnej viazanej podpory v súvislosti s predchádzajúcim kalendárnym rokom. Vzhľadom na súčasnú situáciu je tento rok vhodné danú lehotu predĺžiť do 15. septembra
2020.
1.4 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/545 zo 17. apríla 2020 o mobilizácii nástroja flexibility
na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej prokuratúry
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:125:TOC
Účinnosť: Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Napríklad:
(1) Účelom nástroja flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré nemožno financovať
v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero iných okruhov.
(2) Strop ročnej sumy, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility, predstavuje 600 000 000 Eur (v cenách roku 2011), ako
je stanovené v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, pričom táto suma sa v prípade potreby zvýši
o prepadnuté sumy sprístupnené v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom uvedeného článku.
(3) S cieľom riešiť výzvy v kontexte epidémie COVID-19 je naliehavo potrebné mobilizovať sumy na financovanie vhodných opatrení. Rovnako je potrebné zabezpečiť financovanie potrebného posilnenia Európskej prokuratúry.
(4) Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 3
(Bezpečnosť a občianstvo) je nevyhnutné mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie finančných prostriedkov vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad strop okruhu 3 o sumu 73 300 000 Eur na financovanie okamžitých opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej prokuratúry.
Článok 1
1. V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2020 sa mobilizuje nástroj flexibility na poskytnutie sumy vo
výške 73 300 000 Eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).
Táto suma sa použije na financovanie okamžitých opatrení v kontexte epidémie COVID-19 a posilnenie Európskej
prokuratúry.
2. Na základe očakávaného profilu platieb sa platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce uvedenej mobilizácii nástroja flexibility odhadujú takto:
a) 43 300 000 Eur v roku 2020;
b) 30 000 000 Eur v roku 2021.
Konkrétne sumy platobných rozpočtových prostriedkov na jednotlivé rozpočtové roky budú schválené
v súlade s ročným rozpočtovým postupom.
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1.5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ)
č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility
pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19
o

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2020:130:TOC

Účinnosť: Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
„Kapitola V
Článok 25a
Výnimočné opatrenia na využitie EŠIF v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19
1. Odchylne od článku 60 ods. 1 a článku 120 ods. 3 prvého a štvrtého pododseku sa na žiadosť členského štátu môže
na výdavky vykázané v žiadostiach o platbu počas účtovného roka, ktorý sa začína 1. júla 2020 a končí 30. júna 2021,
na jednu alebo viaceré prioritné osi v rámci programu podporovaného z EFRR, ESF alebo Kohézneho fondu uplatniť miera
spolufinancovania vo výške 100 %.
Žiadosti o úpravu miery spolufinancovania sa podávajú v súlade s postupom na zmenu programov stanoveným v článku
30 a je k nim priložený upravený program alebo programy. Miera spolufinancovania vo výške 100 % sa uplatňuje len vtedy,
ak Komisia schváli príslušnú zmenu operačného programu pred predložením konečnej žiadosti o priebežnú platbu v súlade s článkom 135 ods. 2.
Pred predložením prvej žiadosti o platbu za účtovný rok, ktorý sa začína 1. júla 2021, členské štáty oznámia tabuľku
uvedenú v článku 96 ods. 2 písm. d) bode ii), v ktorej potvrdia mieru spolufinancovania uplatňovanú počas účtovného
roka, ktorý sa končí 30. júna 2020, na priority, na ktoré sa vzťahuje dočasné zvýšenie na 100 %.
2. V reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 sa zdroje, ktoré sú k dispozícii na programovanie na rok 2020 na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti, môžu na žiadosť členského štátu presunúť medzi EFRR, ESF a Kohéznym fondom bez
ohľadu na percentuálne podiely uvedené v článku 92 ods. 1 písm. a) až d).
Na účely uvedených presunov sa neuplatňujú požiadavky stanovené v článku 92 ods. 4.
Presuny nemajú vplyv na zdroje pridelené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v súlade s článkom 92
ods. 5 alebo na pomoc pre najodkázanejšie osoby v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti v súlade s článkom
92 ods. 7.
Presuny zdrojov medzi EFRR, ESF a Kohéznym fondom podľa tohto odseku sa vykonajú v súlade s pravidlami fondu, do
ktorého sa zdroje presúvajú.
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(zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184,
2.1 Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/66/
Účinnosť: 04.04.2020
Napríklad:
„JEDENÁSTA ČASŤ
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OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO
STAVU
§ 250b
(5) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou
je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného
a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti
o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 64 posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne
za práceneschopného. Zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení izolácie, osobného a celodenného ošetrovania
chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa na účely § 157 ods. 3 posudzuje ako zamestnanec, ktorý sa vráti do práce po skončení dočasnej
pracovnej neschopnosti.
(6) Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa
ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci
na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej
však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie, v ktorých bola uložená
pracovná povinnosť.“.
2.2 Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/
Účinnosť: 04.04.2020
Napríklad:
DRUHÁ ČASŤ
OPATRENIA V DAŇOVEJ, COLNEJ A ÚČTOVNEJ OBLASTI
PRVÁ HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ
§ 10 Daňové nedoplatky
Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane,8) ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú
daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
§ 11 Odloženie daňovej exekúcie
Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie
do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.
§ 12 Správne delikty a sankcie
(1) Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov
v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2) Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov podanom
podľa odseku 1 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie
dane z príjmov, sa pokuta podľa osobitného predpisu9) počíta do dňa začatia obdobia pandémie.
(3) Správca dane nevyrubí úrok z omeškania podľa osobitného predpisu,11) ak daňový subjekt zaplatí alebo odvedie
do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, vybraný preddavok na daň, 11) daň vybranú zrážkou,11) alebo zrazenú
sumu na zabezpečenie dane11), ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.
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2.3 Zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/68/
Účinnosť: 06.04.2020
Napríklad:
„§ 293ew
(1) Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu134) alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu 6) o 40 % a viac, za marec 2020 je
splatné v termíne do 31. júla 2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo
povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.
(2) Vláda nariadením vlády
a) ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu134) a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu6) podľa odseku 1,
b) môže ustanoviť
1. obdobie, za ktoré sa má platiť poistné v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 143 a
2. termín splatnosti poistného za obdobie podľa prvého bodu.
(6) Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné podľa odsekov 1 a 2 do uplynutia termínu splatnosti podľa odsekov 1 a 2,
je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia
ako 5 eur.
(7) Príjemca dávky, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2, štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a
má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého
mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume a je vyššia ako 5 eur, ak zamestnávateľ nezaplatil poistné podľa odsekov
1 a 2.“.
2.4 Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/69/
Účinnosť: 06.04.2020
Napríklad:
Čl. I.
§2
Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky
Osoba, ktorej z právnych predpisov v oblasti zdravotníctva vyplývajú povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom
alebo priestupkom, sa zodpovednosti za nesplnenie týchto povinnosti zbaví, ak preukáže, že v dôsledku uplatňovania
právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s výnimočným stavom, 1) núdzovým
stavom2) alebo mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“), nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom podľa osobitných predpisov. Zbavením
sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť splniť po odpadnutí dôvodov,
na základe ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti.
§3
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Rozhodovanie kolektívnych orgánov
Kolektívne orgány príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií, štátnych podnikov a neziskových organizácií
v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky môžu v čase krízovej situácie používať korešpondenčné
hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov,
aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Korešpondenčného hlasovania alebo hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov sa musia zúčastniť všetci členovia kolektívneho orgánu právnickej osoby,
inak je hlasovanie neplatné.
2.5 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania
sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/70/
Účinnosť: 08.04.2020
Napríklad:
§2
(1) Výška finančného príspevku poskytovaného obci podľa § 71 ods. 7 zákona a neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby podľa § 78aa zákona na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na jedno miesto v nocľahárni na
a) mesiac je 150 eur,
b) rozpočtový rok 2020 sa zvýši o sumu rovnajúcu sa násobku počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa uplatňuje výška
finančného príspevku podľa písmena a), a sumy rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou finančného príspevku podľa písmena
a) a výškou finančného príspevku na jedno miesto v nocľahárni na mesiac ustanovenou v prílohe č. 4a zákona.
(2) Výška finančného príspevku podľa
a) odseku 1 písm. a) sa na druhý štvrťrok 2020 zvyšuje o 30 eur na jedno miesto v nocľahárni na mesiac,
b) odseku 1 písm. b) sa zvyšuje o 30 eur.
§3
(7) Ministerstvo vyplatí prijímateľovi finančného príspevku do 16. apríla 2020 bez vykonania administratívnej finančnej
kontroly podľa osobitného predpisu2) finančný príspevok na druhý štvrťrok 2020 na počet miest v zariadení, pre ktoré je
finančný príspevok určený, uvedených v zmluve o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok 2020, v sume zodpovedajúcej počtu
a) kalendárnych dní v druhom štvrťroku, ak ide o zariadenie s pobytovou formou sociálnej služby alebo o zariadenie
krízovej intervencie,
b) pracovných dní v druhom štvrťroku, ak ide o ambulantnú sociálnu službu.
(8) Vyplatenie finančného príspevku podľa odseku 7 sa nevzťahuje na zariadenia, u ktorých prijímateľ finančného príspevku oznámil do dňa vyhlásenia krízovej situácie prerušenie poskytovania sociálnej služby v zariadení alebo skončenie
poskytovania sociálnej služby v zariadení.
2.6 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov
z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
Účinnosť: 10.04.2020
§2
Na účely tohto nariadenia vlády je
a) tržbou čistý obrat podľa osobitného predpisu1) a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
podľa osobitného predpisu,2)
b) odvádzateľom fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odvádzať poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky
na starobné dôchodkové sporenie alebo preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie, ak je zamestnávateľom
alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 293ew zákona alebo osobitného predpisu,3)
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c) činnosťou činnosť, z ktorej má odvádzateľ právo na tržbu,
d) aktuálnym mesiacom kalendárny mesiac, za ktorý sa zisťuje pokles tržieb odvádzateľa,
e) predchádzajúcim rokom kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom je aktuálny mesiac,
f) mesačným priemerom tržieb podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za predchádzajúci rok a čísla 12.
§3
(1) Pokles tržieb odvádzateľa, ktorý vykonáva činnosť v aktuálnom mesiaci, sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny
mesiac s výškou tržieb za mesiac
a) v predchádzajúcom roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť
po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb,
b) február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje
s aktuálnym mesiacom.
(2) Pokles tržieb odvádzateľa podľa odseku 1 sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.
2.7 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z.na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
Účinnosť: 10.04.2020
Napríklad:
§3
Organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm.
e) zákona vyhlásením mimoriadneho regulačného opatrenia podľa odseku 2.
(2) V rámci vyhláseného mimoriadneho regulačného opatrenia vláda nariaďuje zákaz vývozu určených životne dôležitých
tovarov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore, a do tretích krajín bez ohľadu na to, kde boli vyrobené. Ide o
a) osobné ochranné prostriedky uvedené v prílohe,
b) antibakteriálne mydlá, gély a dezinfekčné prostriedky,
c) zariadenia na umelú pľúcnu ventiláciu.
(3) Vývoz životne dôležitých tovarov podľa odseku 2 zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie
alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo do tretích krajín povolí
v mimoriadnych prípadoch vláda.
2.8 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky č. 78/2020 Z. z. pre investície a informatizáciu o
štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/
Účinnosť: 01.05.2020 – 22.06.2021
Napríklad:
Základné ustanovenia
§ 1 Predmet úpravy
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Táto vyhláška ustanovuje štandardy pre informačné technológie verejnej správy, ktorými sú
a) štandardy vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky, a to štandardy
1. prepojenia,
2. prístupu k elektronickým službám,
3. webových služieb,
4. integrácie dát,
b) štandardy prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií vzťahujúce sa na aplikačné programové vybavenie podľa zákona,
c) štandardy použitia súborov vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov,
d) štandardy názvoslovia elektronických služieb vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru,
e) dátové štandardy vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky,
f) štandardy elektronických služieb verejnej správy vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové
vybavenie podľa zákona,
g) štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí vzťahujúce sa na databázové prostredie, spoločné moduly,
aplikačné programové vybavenie, údaje, registre, číselníky a formáty výmeny údajov,
h) štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb vzťahujúce sa na technické prostriedky a
programové prostriedky,
i) štandardy formátov elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom,
j) štandardy základných číselníkov.
2.9 Vyhláška č. 85/2020 Z. z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/
Účinnosť: 01.05.2020
Napríklad:
§4
Všeobecné ustanovenia k projektovému riadeniu
(1) Riadenie projektu zahŕňa plánovanie, delegovanie, monitorovanie a riadenie všetkých aspektov projektu a potrieb zainteresovaných strán na dosiahnutie cieľov projektu, ktorými sú
a) rozpočet a jeho náklady a prínosy projektu,
b) čas realizácie projektu a časový harmonogram projektu,
c) rozsah projektu vo vzťahu na plnenie predmetu projektu,
d) kvalita projektových produktov,
e) riziká a závislosti projektu zahŕňajúce všetky hrozby, otvorené otázky a prekážky pri realizácii projektu,
f) prínosy projektu vrátane prínosov projektových výstupov.
(2) Projekt vrátane veľkej zmenovej požiadavky sa realizuje vo fázach, ktoré spolu tvoria životný cyklus projektu a ktorými
sú
a) prípravná fáza projektu, ktorej účelom je vypracovanie rámcového projektového zámeru, rámcovej funkčnej špecifikácie, rámcového zoznamu rizík a závislostí, zriadenie riadiaceho výboru projektu a vytvorenie predpokladov na iniciáciu
projektu,
b) iniciačná fáza projektu, ktorej účelom je vypracovať projektový produkt I-01 Projektový zámer – detailný, Príloha 1:
Funkčná špecifikácia – detailná, Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný, I-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu –
detailné, I-03 Prístup k projektu – detailný s Prílohou 1: Technická špecifikácia – rámcová a pripraviť všetky aspekty
projektu a manažérske produkty na realizačnú fázu projektu,
c) realizačná fáza projektu, ktorej účelom je navrhnúť, vytvoriť, otestovať, dodať a nasadiť špecializované produkty a ktorá
sa realizuje v týchto etapách:
1. Analýza a Dizajn,
2. Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,
3. Implementácia a Testovanie,
4. Nasadenie a Postimplementačná podpora,
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d) dokončovacia fáza projektu, ktorej účelom je po úplnom dodaní všetkých špecializovaných produktov administratívne
aj technicky uzavrieť celý projekt.
(3) Zmenová požiadavka sa realizuje v nasledujúcich fázach, ktoré spolu tvoria životný cyklus projektu:
a) realizačná fáza projektu, ktorej účelom je navrhnúť, vytvoriť, otestovať, dodať a nasadiť špecializované produkty a ktorá
sa realizuje v týchto etapách:
1. Analýza a Dizajn,
2. Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,
3. Implementácia a Testovanie,
4. Nasadenie a Postimplementačná podpora,
b) dokončovacia fáza projektu, ktorej účelom je po úplnom dodaní všetkých špecializovaných produktov administratívne
aj technicky uzavrieť celý projekt.

2.10 Zákon č. 89/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/89/
Účinnosť: 25.04.2020
Napríklad:
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1) Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len
„krízová situácia“) ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase krízovej situácie alebo na obdobie
bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie pre oblasť výkonu štátnej správy podľa
a) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. c) a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu
1. predĺženie, skrátenie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt,
2. zachovanie nárokov, ktoré boli priznané do vyhlásenia krízovej situácie,
3. podmienky nároku na štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, podmienky ich výplaty, dĺžku ich poskytovania
a ich výšku,
4. zmenu zákonných postupov ústredia a úradu,
b) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až piateho bodu zmenu výkonu
lekárskej posudkovej činnosti.
(2) Ustanovenia osobitných predpisov,4) ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami
ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1.“.
2.11 Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/90/
Účinnosť: 25.04.2020
Napríklad:
Čl. I
„§ 142h
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
stavebný úrad
a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,
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b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho
orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením
dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,
c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu,
ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.“.
2.12 Zákon č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/92/
Účinnosť: 25.04.2020 – 11.05.2020
Napríklad:
Čl. I
„§ 3a
(1) Súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie,
ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať
pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku.
(3) Na žiadosť podľa odseku 1 sa neprihliada, ak
a) žiadosť nie je úplná,
b) exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného,
c) povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach,
d) exekúcia bola zastavená,
e) ide o vymoženie pohľadávky na výživnom,
f) ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, alebo
g) exekučné konanie začalo pred 12. marcom 2020.
(4) Ak sa na žiadosť povinného neprihliada, súdny exekútor bezodkladne poučí povinného o dôvode, pre ktorý
sa na jeho žiadosť neprihliada.
(5) Odklad exekúcie podľa odseku 1 trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však
do 1. decembra 2020. Počas odkladu exekúcie nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia
o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.
2.13 Zákon č. 94/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/94/
Účinnosť: 25.04.2020
Čl. l
„§ 32
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
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(1) Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) môže žiadateľ podať žiadosť o štatút aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate.75)
(2) Počas trvania krízovej situácie môže registrovaný sociálny podnik splniť povinnosť podľa § 7 ods. 6 druhej vety
aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate.
Lehota na oznámenie zmeny skutočnosti podľa § 7 ods. 6 druhej vety, ku ktorej došlo počas trvania krízovej situácie,
je 30 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(3) Ak zasadnutie poradného výboru podľa § 9 ods. 9 pripadne na čas trvania krízovej situácie, považuje sa povinnosť
podľa § 9 ods. 9 za splnenú, ak poradný výbor zasadne najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.
(4) Počas trvania krízovej situácie lehota šiestich mesiacov podľa § 12 ods. 4 spočíva.“
2.14 Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/95/
Účinnosť: 25.04.2020
Čl. I
Napríklad:
„§ 293ex
(1) Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná
osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia
príslušného orgánu135) najmenej na 15 dní.
(2) Vláda môže v súvislosti s krízovou situáciou nariadením vlády ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ
alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní
zaplatiť poistné, podmienky, za ktorých nie sú povinní zaplatiť poistné, a spôsob preukázania ich splnenia.
(3) Uzatvorenie prevádzky podľa odseku 1 preukáže zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr
do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné.
(4) Poistné podľa odsekov 1 a 2 sa na účely § 31 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3 a § 60 ods. 1 považuje za zaplatené.
(5) Suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a minimálneho dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ
alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, počas ktorého
je vylúčená povinnosť platiť poistné podľa odsekov 1 a 2, dotknutým poistencom neznižuje.“.
2.15 Zákon č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona
č. 75/2020 Z. z.
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/96/
Účinnosť: 25.04.2020
Napríklad:
Čl. I
„§ 6
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Prerušenie daňovej kontroly
(1) Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2) V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo
ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných
počas daňových kontrol doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3) Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.“.
Príloha č. 1 obsahuje zoznam nariadení vlády SR vydaných v spojitosti s COVID-19
Príloha č. 2 obsahuje zoznam právnych predpisov vydaných v súvislosti s COVID-19
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FINANČNÁ SPRÁVA

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
3.1 Novinky z legislatívy
o https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/novinky-z-legislativy
3.1.1 13/DZPaU/2020/I - Informácia o novele zákona č. 46/2020 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
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.04.01_13_DZPaU_I.pdf
Publikované: 01.04.2020
V zmysle § 11 ods. 6 ZDP účinného od 01.04.2020 sa základ dane daňovníka neznižuje o sumu nezdaniteľnej časti
základu dane vypočítanú podľa § 11 ods. 2 ZDP, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, vrátane 13.
dôchodku tohto poberateľa, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia
rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok”) alebo ak
mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP.
Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP, zníži sa základ
dane podľa § 11 ods. 2 ZDP len vo výške rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP
a vyplatenou sumou dôchodku.
Z uvedeného vyplýva, že s účinnosťou od 01.04.2020 sa pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2
v nadväznosti na § 11 ods. 6 ZDP do sumy dôchodku započíta k starobnému dôchodku a predčasnému starobného
dôchodku zo sociálneho poistenia aj 13. dôchodok.
3.1.2 14/DZPaU/2020/I - Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra
2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.04.01_14_DZPaU_I.pdf
Publikované: 01.04.2020
Zmeny a doplnenia sa týkajú účtov:
- 213 – Ceniny – vypúšťa sa účtovanie diaľničných nálepiek, poštových známok a kolkov, ktoré sa už nepoužívajú
v papierovej forme, a preto sa neúčtujú prostredníctvom tohto účtu (§ 32 ods. 3);
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- 316 – Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie – dopĺňa sa účtovanie pohľadávok
z titulu platieb poistného, ktoré budú platiť príslušníci obecnej polície podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení zákona č. 393/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o obecnej polícii“) (§ 33 ods. 5);
- 326 – Záväzky z poistných vzťahov – dopĺňa sa účtovanie v prípade povinnosti predpisu platby voči príslušníkom obecnej
polície v nadväznosti na dávky osobitného sociálneho poistenia podľa zákona o obecnej polícii (§ 35 ods. 6);
- 329 – Nevyfakturované dodávky - ustanovuje sa účtovanie záväzkov podľa dokladov, ktoré sa uplatňujú pri vyúčtovaní
nárokov z titulu poskytnutia stravného pre zamestnancov v Sociálnej poisťovni (§ 35 ods. 8);
- 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom – upravuje sa účtovanie o priznaní dotácie. Sociálna poisťovňa
účtuje o priznaní dotácie aj v tom prípade, že nebola súčasne uhradená. Ide o dotáciu na náklady, ktoré boli vynaložené
v minulom účtovnom období a uhradené z vlastných finančných prostriedkov. Takýmto účtovaním sa zabezpečí neutrálny
vplyv na výsledok hospodárenia Sociálnej poisťovne z titulu prijatia dotácie. (§ 37 ods. 7);
- 920 – Osobitný fond - dopĺňa sa nový účet, ktorý bude slúžiť na účtovanie prijatého poistného na príspevok za prácu
v obecnej polícii od príslušníkov obecnej polície (§ 60 ods. 2).
3.1.3 1/DPH/2020/I - Informácia k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, k časti týkajúcej sa opatrení
pri dovoze tovaru
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2020/2020.04.07_1_DPH_2020_I_Covid19_DPH.pdf
Publikované: 07.04.2020
Napríklad:
Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12.03.2020, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu
na území Slovenskej republiky, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá
a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Z dôvodu, že nie je možné predvídať skončenie pandémie
a s ohľadom na ukončenie platnosti všetkých prijatých opatrení, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná
situácia, môže vláda nariadením ponechať niektoré opatrenia aj po odvolaní mimoriadnej situácie. Nariadením môže vláda
ustanoviť aj rozsah a osobitné podmienky uplatňovania opatrení a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.
V oblastiach finančnej správy boli zákonom prijaté opatrenia:
 v daňovej, colnej a účtovnej oblasti,
 pri dovoze tovaru,
 v oblasti štátnej služby príslušníkov finančnej správy,
 v oblasti dane z motorových vozidiel,
 v oblasti správnych poplatkov,
 v oblasti účtovníctva,
 v oblasti dane z príjmov,
 v oblasti finančného trhu a
 v oblasti rozpočtových pravidiel.
Cieľom tejto informácie je informovať o prijatom opatrení pri dovoze tovaru, ktoré je upravené ustanovením § 14 Druhej
časti, Druhej hlavy zákona.
§ 14 - oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej
pohromy
Prijatým opatrením zadefinovaným v § 14 zákona je ustanoviť postup pri oslobodení tovaru od dovozného cla a DPH
pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy. Predmetné ustanovenie týkajúce sa oslobodenia pri dovoze tovaru
od DPH je transpozíciou článku 53 smernice Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti
článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz
určitého tovaru (kodifikované znenie ) (ďalej len „smernica Rady 2009/132/ES“).
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Z ustanovenia § 14 zákona vyplýva, že príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych organizácií a dobročinných
organizácií, ktoré budú oprávnené dovážať tovar s oslobodením od cla a DPH je Ministerstvo vnútra SR. Možnosť zabezpečiť dovoz tovaru oslobodeného od cla pre obete postihnuté živelnou pohromou vyplýva z článku 61 ods. 1 a článku 74
ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenia
od cla (kodifikované znenie) (ďalej len „nariadenie Rady 1186/2009“). Možnosť oslobodiť dovoz tovaru od DPH na podporu
obetí živelnej pohromy je daná článkom 51 smernice Rady 2009/132/ES. V súčasnosti je touto živelnou pohromou pandémia.
Podmienkou schválenia pre charitatívne alebo dobročinné organizácie ako osoby dovážajúcej tovar oslobodený od cla a
DPH je, aby táto osoba o to požiadala, a podľa údajov zapísaných v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR táto osoba:
- poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,
- podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo
skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
alebo
- vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.
Pri tomto schvaľovaní sa nebude postupovať podľa ustanovení správneho poriadku.
3.1.4 15/DZPaÚ/2020/I - Informácia k šiestej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.04.09_15_DZPaU_I.pdf
Publikované: 09.04.2020
Napríklad:
1. Predĺženie lehôt v oblasti účtovníctva v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.
Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa lehoty podľa osobitných predpisov považujú za dodržané, ak účtovná
jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.
Osobitnými predpismi v tomto prípade sú:
- Zákon o účtovníctve – týka sa všetkých typov účtovných jednotiek;
- § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 198/2007 Z. z. – týka sa predkladania informácií z účtovníctva a iných údajov subjektmi verejnej správy;
- § 12 ods. 4, § 16 a 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – týka sa predkladania údajov o rozpočtovom hospodárení obcí a
vyšších územných celkov a zostavenia záverečného účtu obce a vyššieho územného celku;
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a
miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a
vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov – týka sa predkladania účtovnej
závierky rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov;
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní
položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (oznámenie č. 626/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov – týka sa zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky subjektov verejnej správy;
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov
potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 352/2017 Z. z.) – týka sa predkladania finančných výkazov subjektmi verejnej správy.
Zákon č. 67/2020 Z. z. v § 1 ustanovuje zmeny iba v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
republiky, preto sa tieto úpravy nevzťahujú na účtovné jednotky, na ktoré sa pri ukladaní účtovných dokumentov
nevzťahuje § 23a ods. 2 zákona o účtovníctve, ale tieto povinnosti upravujú príslušné hmotno-právne predpisy
podľa ktorých postupujú pri svojom hospodárení.
16

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Lehoty, ktoré sa predlžujú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.:
Lehota na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 zákona o účtovníctve
(§ 17 ods. 6 zákona o účtovníctve). Lehota na zostavenie účtovnej závierky podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve
je stanovená najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že lehota na zostavenie účtovnej závierky je bezprostredne naviazaná na povinnosť
uloženia účtovnej závierky do RÚZ.
Lehota na uloženie účtovnej závierky do RÚZ
Lehota na uloženie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do RÚZ je ustanovená v § 23a ods. 3 zákona
o účtovníctve, a to najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis
neustanovuje inak. Osobitnými predpismi sú napríklad § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Tak ako je
uvedené vyššie na termíny ustanovené v osobitných predpisoch okrem ZDP, sa zákon č. 67/2020 Z. z. nevzťahuje.
Priebežná účtovná závierka zostavená podľa § 14 ods. 2 ZDP sa podľa § 18 ods. 7 zákona o účtovníctve doručuje
daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.
3.1.5 16/DZPaU/2020/I - Informácia k siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19-opatrenia v oblasti dane z príjmov
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.04.09_16_DZPaU_I.pdf
Publikované: 09.04.2020
Napríklad:
1. Opatrenia v oblasti dane z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DPPO“)
1.1 Daňové priznanie k DPPO
Daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania
k DPPO podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.
z. podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak § 21 ods. 2
až 5 zákona č. 67/2020 Z. z. neustanovuje inak. V lehote na podanie daňového priznania k DPPO je povinný daňovník
daň aj zaplatiť.
Zdaňovacím obdobím právnickej osoby je v súlade s § 2 písm. l) ZDP kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje
inak. Zdaňovacie obdobia právnickej osoby sú osobitne ustanovené v § 41 a § 49 ods. 6 ZDP, napr. konkurz, likvidácia, hospodársky rok, zdaňovacie obdobie daňovníka zrušeného bez likvidácie s právnym nástupcom.
1.1.1 Daňové priznanie k DPPO podané v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
Nová lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa vzťahuje
na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie roku 2019 alebo iné zdaňovacie obdobie vymedzené
ZDP, ak daňovník (okrem daňovníka v konkurze a likvidácii) v lehote do 31.03.2020:
- neoznámil správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b)
ZDP a posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie,
- oznámil správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 3 písm. a)
a b) ZDP a posledný deň tejto predĺženej lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie.
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Poznámka:
Pri riešení príkladov predpokladáme, že vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, tzn. lehota na podanie daňového
priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. končí 31.08.2020. (Po skončení mimoriadnej situácie príklady budú
aktualizované na reálny termín.)
Príklad:
Daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019, uplynul posledný deň lehoty na podanie daňového
priznania k DPPO 31.03.2020 (nepredĺžil si lehotu na podanie daňového priznania oznámením správcovi dane v lehote
do 31.03.2020 podľa § 49 ods. 3 ZDP). V akej lehote je tento daňovník povinný podať daňové priznanie k DPPO za rok
2019 a zaplatiť daň z príjmov, ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020?
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k DPPO za rok 2019 v lehote do 31.08.2020 a v tejto lehote je povinný daň
z príjmov aj zaplatiť.
Príklad:
Daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.04.2019 do 31.03.2020, uplynul posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania k DPPO 30.06.2020. V akej lehote je tento daňovník povinný podať daňové priznanie
k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie a zaplatiť daň, ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020?
Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO uplynie počas obdobia pandémie, daňovník je povinný podať
daňové priznanie k DPPO a zaplatiť daň v lehote do 31.08.2020. Daňovník má však možnosť v súlade
s § 21 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona č. 67/2020 Z. z. podať do 31.08.2020 správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty
na podanie daňového priznania a posunúť si lehotu na jeho podanie do 30.09.2020, resp. 31.12.2020.
3.1.6 1/SP – Informácia k piatej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti správnych
poplatkov
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Spravne_poplatky/2020/2020.04.23_1_SP_2020_I.pdf
Publikované: 23.04.2020
Piata hlava druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. - § 19 ustanovuje opatrenia v oblasti správnych poplatkov.
Podľa § 19 zákona č. 67/2020 Z. z počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné
na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok podľa osobitného predpisu18) neplatí. Osobitným
predpisom je v zmysle poznámky pod čiarou k odkazu č. 18 zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Neplatenie správneho poplatku podľa § 19 zákona č. 67/2020 Z. z. sa týka všetkých podnetov (žiadostí) o vykonanie
spoplatneného úkonu alebo konania orgánu finančnej správy podaných počas obdobia pandémie, ktoré súvisia so zmiernením negatívnych následkov pandémie.
3.1.7 17/DZPaU/2020/I - Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra
2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.04.27_17_DZPaU_2020_I.pdf
Publikované: 27.04.2020
Zmeny a doplnenia v opatrení sa týkajú spôsobu vykazovania novozriadeného Osobitného fondu v účtovnej závierke Sociálnej poisťovne:
1. Nový vzor účtovnej závierky
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Opatrením sa stanovuje nový vzor účtovnej závierky Sociálnej poisťovne Úč SP, ktorý tvorí súvaha a výkaz ziskov a strát.
Vzor účtovnej závierky spolu s vysvetlivkami na vyplňovanie je ustanovený v prílohe tohto opatrenia (touto prílohou je
nahradená pôvodná príloha č. 1). V nadväznosti na ustanovený nový vzor účtovnej závierky sa vypúšťa pôvodná príloha
č. 2, ktorou bol stanovený vzor výkazu ziskov a strát.
2. Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke
Opatrením sa mení úvodná strana vzoru poznámok (pôvodná príloha č. 3). Touto úpravou sa všeobecné náležitosti účtovnej závierky zo vzoru poznámok vypúšťajú. Všeobecné náležitosti účtovnej závierky sú súčasťou úvodnej strany vzoru
účtovnej závierky Sociálnej poisťovne, ktorá je ustanovená, tak ako je uvedené vyššie, v prílohe tohto opatrenia. Tabuľky
v poznámkach sú doplnené o vykazovanie:
− Osobitného fondu,
− pohľadávok a záväzkov z titulu platieb poistného do Osobitného fondu,
− úhrad dávok osobitného sociálneho poistenia z Osobitného fondu.
V zmysle prechodného ustanovenia podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavení účtovnej závierky za rok
2020.
3.1.8 18/DZPaU/2020/I - Informácia k siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19-opatrenia v oblasti dane z príjmov vrátane Dodatku č. 1
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2020/2020.04.27_18_DZPaU_2020_I.pdf
Publikované: 27.04.2020
Napríklad:
1. Opatrenia v oblasti dane z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DPPO“)
1.1. Daňové priznanie k DPPO
Daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO
podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podáva
v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak § 21 ods. 2 až 5 zákona
č. 67/2020 Z. z. neustanovujú inak. V lehote na podanie daňového priznania k DPPO je povinný daňovník daň aj zaplatiť.
Zdaňovacím obdobím právnickej osoby je v súlade s § 2 písm. l) ZDP kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak.
Zdaňovacie obdobia právnickej osoby sú osobitne ustanovené v § 41 a § 49 ods. 6 ZDP, napr. konkurz, likvidácia, hospodársky rok, zdaňovacie obdobie daňovníka zrušeného bez likvidácie s právnym nástupcom.
1.1.1. Daňové priznanie k DPPO podané v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení
obdobia pandémie
Nová lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa vzťahuje na podanie
daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie roku 2019 alebo iné zdaňovacie obdobie vymedzené ZDP,
ak daňovník (okrem daňovníka v konkurze a likvidácii) v lehote do 31.03.2020:
- neoznámil správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 3 písm. a)
a b) ZDP a posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie,
- oznámil správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 3 písm. a)
a b) ZDP a posledný deň tejto predĺženej lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie.
Poznámka:
Pri riešení príkladov predpokladáme, že vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, tzn. lehota na podanie daňového
priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. končí 31.08.2020. (Po skončení mimoriadnej situácie príklady budú
aktualizované na reálny termín.)
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3.1.9 2/DPH/2020/I - Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Desiata hlava - Opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty
Publikované: 29.04.2020
Napríklad:
Jedným z opatrení je v § 24i zákona č. 96/2020 Z. z. zavedená osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch
týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty. Podľa tohto opatrenia, ak počas obdobia pandémie platiteľ dane z pridanej hodnoty
opakovane:
nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo
nesplní povinnosť podať kontrolný výkaz alebo
nezaplatí kladný rozdiel medzi celkovou splatnou daňou z pridanej hodnoty okrem tejto dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru a odpočítateľnou daňou z pridanej hodnoty,40o) nezverejní sa v zozname podľa osobitného
predpisu,40p) ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Ďalším opatrením sú v § 24j zákona č. 96/2020 Z. z. upravené niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu. Podmienka vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného40q) sa považuje za splnenú, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu cla a dlžnú sumu
povinných odvodov poistného splatných počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po skončení obdobia pandémie.
Odvolávka40q) sa vzťahuje k § 79 ods. 2 písm. c) zákona o DPH, ktorý stanovuje okrem iných podmienok na vrátenie
nadmerného odpočtu v skrátenej lehote aj podmienku, aby platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému
úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov v súhrne
viac ako 1 000 eur.

4
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4.1 Príspevok č. 6 - Opatrenie MF SR z 30.3.2020 č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MFSR
zo 14.12.2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
o https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 609/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.),
opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.) a opatrenia z 20. októbra 2011
č. MF/24032/2011-74 (oznámenie č. 364/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Vzor účtovnej závierky a vysvetlivky na jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 1.“.
2. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
3. Za § 3c sa vkladá § 3d, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 3d
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Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2020
Podľa opatrenia v znení účinnom od 1. mája 2020 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok
2020.“.
4. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
5. Príloha č. 2 sa vypúšťa.
6. V prílohe č. 3 úvodná strana vzoru výkazu znie:
„Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26940/2005-74
VZOR
POZNÁMKY
účtovnej závierky
zostavenej k . . 20 “.
4.2 Príspevok č. 7 - Dodatok č. 2 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442
na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky
o https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/
Účinnosť: Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Finančnom spravodajcovi.
Článok I
1. V § 3 sa nahrádzajú slová „do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka“ slovami „do 31. augusta 2020“.
2. V bode 3 § 2 sa nahrádzajú slová „každoročne do 15. mája“ slovami „do 31. augusta 2020“.
3. V § 2 sa dopĺňa odsek 7, ktorý znie:
„Ak na základe ustanovenia § 33 zákona č. 67/2020 Z. z. nemožno vykonať zúčtovanie dotácie na bežné výdavky poskytnutej príjemcovi po 1. auguste 2019 v termínoch určených týmto pokynom, bude dotácia na bežné výdavky predmetom
zúčtovania za rok 2020.“

5

PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v apríli 2020 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej rady
NKÚ SR.
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PRÍLOHY

1.
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ZOZNAM NARIADENÍ VLÁDY SR
vydaných v spojitosti s COVID19

77/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

71/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

76/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

48/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

70/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu

80/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

101/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s ochorením COVID-19

102/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

103/2020 Z. z.

104/2020 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie –
č. 77/2020 Z. z. (účinnosť 10. 04. 2020)
-

-

Cieľom nariadenia je zabezpečiť obmedzenie niektorých práv a činností pre fyzické osoby, podnikateľov a iné právnické osoby, ktoré nie sú subjektom hospodárskej mobilizácie ako aj subjektom hospodárskej mobilizácie.
Výber zariadení, ktoré budú vhodné pre umiestnenie repatriovaných fyzických osôb alebo nakazených fyzických osôb
do karantény.
Určuje sa zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov uvedených v odseku 2 a v prílohe nariadenia.
Zabezpečovanie pitnou vodou alebo potravinami, dezinfekciu a stráženie (rómske osady).
Zabezpečenie osobnej autobusovej ako aj nákladnej dopravy v rámci určených karanténnych zariadení alebo karanténnych oblastí.
Realizácia opatrení pre poistencov a príjemcov dávok, opatrení poskytovateľmi štátnej sociálnej podpory pre príjemcov dávok štátnej sociálnej podpory ako aj opatrení poskytovateľmi sociálnej pomoci pre obyvateľstvo odkázané na
sociálnu pomoc.
Okresný úrad má právomoc vydávať príkaz na pracovnú povinnosť fyzickej osobe podľa potrieb určených subjektov
hospodárskej mobilizácie, ktorí vykonávajú nariadené opatrenie hospodárskej mobilizácie.
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-

-

Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje vláde alebo subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a)
zákona priestor pre informovanie verejnosti o nariadených opatreniach hospodárskej mobilizácie.
Obciam a vyšším územným celkom poskytne finančné prostriedky vynaložené na vykonávanie nariadených opatrení
hospodárskej mobilizácie subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého boli úlohy realizované, alebo budú
financované formou dotácií podľa zákona riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Každý subjekt hospodárskej mobilizácie môže požadovať prostredníctvom príslušného okresného úradu o doplnenie
ľudských zdrojov alebo vecných prostriedkov, ak ich má nedostatok.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky – č. 71/2020 Z. z. (účinnosť 08. 04. 2020)
-

Od 8. apríla 2020 do 17. apríla 2020 sa obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s
Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania
a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – č. 76/2020 Z. z. (účinnosť 10.04.2020)
-

-

Cieľom nariadenia je zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie, povinných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a poistného na verejné zdravotné poistenie.
Určuje sa výpočet poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zamestnávateľa a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorí sú povinní odvádzať poistné, a to v
závislosti od toho, či zamestnávateľ alebo SZČO vykonávali činnosť, resp. ak nevykonávali činnosť v rovnakom mesiaci v roku 2019 a 2020.
Ak vykonávali činnosť roku 2019, tak pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za mesiac v predchádzajúcom
roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb.
Ak činnosť nevykonávali v rovnakom mesiaci roku 2019, pokles tržieb za aktuálny mesiac roku 2020 sa zisťuje porovnaním s tržbami za február 2020.
Spôsob určenia poklesu tržieb sa oznamuje Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej
sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov – č. 48/2020 (účinnosť 19.03.2020)
-

-

ustanovuje podmienky zániku daňového nedoplatku daňovým subjektom, ktoré do termínu ustanoveného v nariadení
majú zaplatenú daň, zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k tejto dani.
daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového
priznania (ako aj ročného hlásenia) alebo za oneskorené zaplatenie dane z príjmov zaniká dňom 1.1. 2021 za podmienky, že ide o daňový subjekt, ktorý mal podať daňové priznanie (ročné hlásenie) za zdaňovacie obdobie roku 2019
alebo príslušný hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie
najneskôr 31. mája 2020 ak najneskôr 30. júna 2020 podá daňové priznanie a v tejto lehote daň zaplatí.
rovnako sa postupuje aj pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povinnosť podať do 31. marca 2020
oznámenie o zrazení a odvedení dane zákonom ustanovených plnení a odviesť zrazenú daň.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu – č. 70/2020
(účinnosť 08.04.2020)
-

-

zvyšuje sa finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na
poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni zo 120 € na 150 € jedno miesto na mesiac. Účelom je zvýšenie spolufinancovanie nákladov na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárňach, ktoré v súčasnej krízovej situácii neposkytujú
sociálnu službu len prenocovaním, ale počas celého dňa.
Upravujú sa vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku poskytovaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou s pobytovou
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-

formou sociálnej služby a zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie, termíny a spôsob jeho vyplácania, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehotu jeho zúčtovania. Dôvodom je skutočnosť, že počas
krízového stavu, nie je možné zo strany poskytovateľov sociálnych služieb plniť vybrané podmienky ustanovené zákonom pre poskytovanie tohto príspevku, resp. podmienky upravené zmluvou o poskytovaní finančného príspevku.
Zároveň sa návrhom reaguje aj na nariadené „dočasné prerušenie“ poskytovania ambulantných sociálnych služieb a
sťažené podmienky prijatia nových klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných
hraniciach Slovenskej republiky – 80/2020 Z. z. (účinnosť od 18. 04. 2020)
-

Od 18. apríla 2020 do 7. mája 2020 sa predlžuje obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej
republiky s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 – č.
101/2020 Z. z. (účinnosť od 30.04.2020)
-

predĺženie podporného opatrenia pri dávke v nezamestnanosti o jeden mesiac.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s
ochorením COVID-19 – č. 102/2020 Z. z. (účinnosť od 30. 04. 2020)
-

-

prijatie opatrení na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
a) prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa,
b) rodičovského príspevku,
c) príspevku na starostlivosť o dieťa,
d) príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
e) príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa,
f) kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z
dôvodu útlmu banskej činnosti,
g) príspevku na pohreb,
h) pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
i) náhradného výživného,
j) kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
prijatie opatrení na úseku sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone lekárskej posudkovej činnosti.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 – č. 103/2020 Z. z. (účinnosť od 30. 04. 2020 Z. z.)
-

-

dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v sume najviac 1 600 eur v príslušnom rozpočtovom roku aj žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá
a) z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť,
b) nie je poberateľom dôchodku,
c) nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku
na opatrovanie,
d) nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest,
dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku
najviac v sume 30 000 eur na vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova
v karanténe.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane
z príjmov v súvislosti s pandémiou – č. 104/2020 Z. z. (účinnosť od 30. 04. 2020 Z. z.)
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daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie, do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona
platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1.
januára 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona, ak sú splnené tieto podmienky:
a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona
a
b) výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška
preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom
priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
vyššie uvedený postup sa neuplatňuje na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia
správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov inak.

-

-

2.

ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV
vydaných v spojitosti s COVID19

zákon

107/2020

z 30. apríla 2020,

Čo sa dopĺňa/mení

Účinnosť

Mení sa tento zákon:
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

dňom vyhlásenia
5.5.2020
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ktorým sa dopĺňa zákon č.
540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike

- možnosť zmeny rozsahu povinností spravodajskej jednotky voči štatistickému úradu
v čase krízy

zákon

106/2020

z 30. apríla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 185/2002 Z. z. o
Súdnej rade Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mení sa tento zákon:
185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
- umožnenie zasadania prostredníctvom
technického zariadenia na prenos obrazu
a zvuku v čase krízovej situácie

dňom vyhlásenia
5.5.2020

zákon

96/2020

z 22. apríla 2020, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č.
67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v
znení zákona č. 75/2020
Z. z.

Mení sa tento zákon:
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona
č. 75/2020 Z. z.
- zmena v lehotách daňových kontrol, daňových konaní, preplatkov
- zmeny v ustanoveniach o preddavkoch na
dani z príjmov a odpočtu daňovej straty
- opatrenia v oblasti používania registračných
pokladníc
- opatrenia v colnej oblasti, dane z pridanej
hodnoty, spotrebných daní
- opatrenia v oblasti miestneho poplatku za
rozvoj, miestnych daní a miestneho poplatku
- opatrenia v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly
- opatrenia v oblasti majetku verejnej správy

dňom vyhlásenia
25.4.2020

zákon

95/2020

z 22. apríla 2020, ktorým
sa dopĺňa zákon č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

Menia sa tieto zákony:
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- zmena ustanovení o platení poistného za
mesiac apríl 2020

dňom vyhlásenia
25.4.2020

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

zákon

94/2020

z 22. apríla 2020, ktorým
sa dopĺňa zákon č.
112/2018 Z. z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych
podnikoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
374/2019 Z. z.

Mení sa tento zákon:
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
- zmena lehôt počas krízovej situácie

dňom vyhlásenia
25.4.2020

zákon

93/2020

z 22. apríla 2020, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa

Menia sa tieto zákony:
131/2002 Z. z. o vysokých školách
- zmena pri verejnej časti štátnej skúšky
a vzdelávaní v čase krízovej situácie

dňom vyhlásenia
25.4.2020

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve
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menia a dopĺňajú niektoré
zákony

597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon)

zákon

92/2020

z 22. apríla 2020, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č.
62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

Mení sa tento zákon:
62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19 a v justícii
- zmeny ustanovenia o postupe súdneho exekútora pri exekúcii v súvislosti s COVID-19

dňom vyhlásenia
25.4.2020 do 11.5.2020,
body 1 a 4 nadobúdajú
účinnosť 12.5.2020

zákon

91/2020

z 22. apríla 2020, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č.
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v
znení neskorších predpisov

Mení sa tento zákon:
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
- prevažne ustanovenia o zasadaní výboru
v čase krízovej situácie

dňom vyhlásenia
25.4.2020

zákon

90/2020

z 22. apríla 2020, ktorým
sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Menia sa tieto zákony:
50/1976 Zb. stavebný zákon
- upravuje kompetencie stavebného úradu
v čase krízovej situácie súvisiacej s COVID19

dňom
25.4.2020

vyhlásenia

143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon)
338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
93/2005 Z. z. o autoškolách
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
280/2006 Z. z. o povinnej základnej klasifikácii a pravidelnom výcviku niektorých
vodičov
513/2009 Z. z. o dráhach
514/2009 Z. z. o doprave na dráhach
91/2010 Z. z.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
56/2012 Z. z. o cestnej doprave
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
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282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov
a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva
106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní
príspevku v civilnom letectve
zákon

89/2020

z 22. apríla 2020, ktorým
sa dopĺňa zákon č.
453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony

Menia sa tieto zákony:
453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti
- zmeny plynutia lehôt počas krízovej situácie
- možnosť zmeny zákonných postupov ústredia a úradu,
- zmena podmienok na poskytnutie dávok

dňom
25.4.2020

vyhlásenia

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon)
- o. i. rozšírenie povinností obcí a VÚC v čase
krízovej situácie pri sebaobsluhe FO
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR SR
- blankytná norma pre vládu na vydanie nariadenia o dotáciách v čase krízovej situácie

zákon

zákon

75/2020

74/2020

zo 7. apríla 2020, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č.
67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

zo 7. apríla 2020, ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19

Mení sa tento zákon:
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti
- služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa

dňom vyhlásenia 9.4.24.4.2020

- zmena doručovania písomností počas pandémie
- odklad splátok FO, FO – podnikateľovi, malému zamestnávateľovi, podmienky
Menia sa tieto zákony:
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
364/2004 Z.z. o vodách
587/2004 Z.z. o envirofonde
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
ŽP
569/2007 Z.z. geologický zákon
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
137/2010 Z.z. o ovzduší
39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole ŽP
79/2015 Z.z. o odpadoch
302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových
obalov na nápoje
356/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

dňom
9.4.2020

vyhlásenia
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zákon

73/2020

zo 7. apríla 2020, ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v
súvislosti s ochorením
COVID-19

- zväčša ide o zmenu lehôt v čase ochorenia
COVID-19
Menia sa tieto zákony:
369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§30f)
Najmä:
- zmena plynutia lehôt počas krízovej situácie
spôsobenej ochorením COVID-19
- možnosť uskutočnenia rokovania obecného
zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie, korešpondenčne alebo elektronicky
a výluky bodov, o ktorých nie je možné týmto
spôsobom hlasovať

dňom
9.4.2020

vyhlásenia

377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
401/1990 Zb. o meste Košice
455/1990 Zb. živnostenský zákon
- možnosť pozastavenie živnosti na dobu
kratšiu ako 6 mes.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
- možnosť uložiť za priestupok spáchaný počas mimoriadnej situácie pokutu do 1659 eur
a v blokovom konaní do 1000 eur a prejednáva ho v blokovom konaní aj orgán Policajného zboru a obecná polícia.
73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov
PZ, SIS, ZVJS a Žel. polície
302/2001 Z. z. o samospráve VÚC
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
315/2001 Z. z. o HaZZ
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch
8/2009 Z. z. o cestnej premávke
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch
- zväčša ide o zmenu lehôt v čase ochorenia
COVID-19
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zákon

69/2020

z 3. apríla 2020, o mimoriadnych opatreniach v
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v
oblasti zdravotníctva a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

- diskulpácia za zodpovednosť za správne
delikty a priestupky v oblasti zdravotníctva

dňom
6.4.2020

vyhlásenia

dňom
6.4.2020

vyhlásenia

- rozhodovanie kolektívnych orgánov v pôsobnosti MZ SR – umožnenie korešpondenčného alebo elektronického hlasovania
- obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov kategórie FFP2 a FFP3
Menia sa ďalej tieto zákony:
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach
87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane

zákon

68/2020

z 3. apríla 2020, ktorým
sa dopĺňa zákon č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

Menia sa tieto zákony:
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- zmena termínu splatnosti poistného pre
osoby, ktorým klesol čistý obrat alebo príjem
z podnikania minimálne o 40% v dôsledku situácie v súvislosti s ochorením COVID-19
(spôsob určenia poklesu ustanoví vláda nariadením)
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
- zmena termínu splatnosti preddavku na poistné zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú medziročný pokles čistého obratu alebo
príjmu z podnikania minimálne o 40% v dôsledku situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (spôsob určenia poklesu ustanoví
vláda nariadením)
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

zákon

67/2020

z 2. apríla 2020, o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

- opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti MF SR – platné od 12.3.2020 do konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá
- možnosť predĺženia platnosti opatrení ustanoví vláda nariadením

dňom vyhlásenia 4.4.8.4.2020

- opatrenia v oblasti správy daní (lehoty, doručovanie, odpustenie dlhu, prerušenie daňovej kontroly, zánik práva vyrúbiť daň a vymáhať daňový nedoplatok, odloženie daňovej
exekúcie)
- opatrenia pri dovoze tovaru (oslobodenie od
cla a dane)
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- opatrenia v obl. štátnej služby príslušníkov
finančnej správy
- opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel
- opatrenia v oblasti správnych poplatkov, účtovníctva (posunutie lehôt), DzP (posunutie
lehôt), finančného trhu (poskytnutie podnikom finančnú pomoc cez EXIM banku alebo
SZRB), dohľadu nad finančným trhom
- opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru
spotrebiteľovi, malému zamestnávateľovi
alebo FO – podnikateľovi
- opatrenia v oblasti bezkontaktných platieb –
povinnosť poskytovateľa platobných služieb
uplatniť najvyššie limity
- opatrenia ohľadom rozpočtových pravidiel –
vláda je oprávnená prevziať úver aj nad rámec zákona o štátnom rozpočte na rok 2020

zákon

66/2020

z 2. apríla 2020, ktorým
sa dopĺňa zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších
predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

- opatrenia pre územnú samosprávu – možnosť použiť na úhradu bežných výdavkov aj
kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania
Menia sa tieto zákony:
311/2001 Z. z. Zákonník práce
- z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia
je zamestnávateľ oprávnený nariadiť zamestnancovi výkon práce z domu a zamestnanec
má právo na vykonávanie práce z domu

dňom
4.4.2020

vyhlásenia

dňom
27.3.2020

vyhlásenia

- úprava prekážok v práci na strane zamestnanca
- úprava náhrady mzdy zamestnanca pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa
v sume 80% priemerného zárobku
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré by malo uplynúť počas krízovej situácie, o jeden mesiac
- zmena ustanovení o nároku na ošetrovné
a výplaty dávok
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení
124/2006 Z. z. o BOZP
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
zákon

63/2020

z 25. marca 2020, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č.

Menia sa tieto zákony:
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
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461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

- upravenie nárokov na nemocenské počas
karanténneho opatrenia
- upravená suma nemocenského a nároku na
ošetrovné v čase krízovej situácie
311/2001 Z. z. Zákonník práce
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ŤZP

zákon

62/2020

z 25. marca 2020, o niektorých
mimoriadnych
opatreniach v súvislosti
so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

- úprava plynutia lehôt v súkromnoprávnych
vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie
práv na súde (premlčanie, preklúzia), ako aj
lehôt na vykonanie procesného úkonu

dňom vyhlásenia 27.3.24.4.2020

- obmedzenie pojednávaní a možnosť vylúčenia verejnosti z pojednávaní
- zmena lehoty na podanie návrhu na konkurz
- umožnenie korešpondenčného hlasovania
kolektívnych orgánov PO, aj ak to nevyplýva
z ich vnútorných predpisov alebo stanov
- výluka začatia výkonu záložného práva v určitom období
- výluka vykonania dražby alebo súťažného
procesu na predaj majetku v určitom období
Menia sa tieto zákony:
185/2002 Z. z. o Súdnej rade
757/2004 Z. z. o súdoch
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
- spracúvanie lokalizačného údaju v čase
pandémie Úradom verejného zdravotníctva
SR a poskytovanie tohto údaju na základe
odôvodnenej žiadosti
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

zákon

56/2020

zákon

46/2020

z 24. marca 2020, ktorým
sa dopĺňa zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
z 25. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v

Mení sa tento zákon:
245/2008 Z. z. školský zákon
- oprávnenie ministra školstva rozhodnúť
v krízových situáciách o prerušení vyučovania, prevádzky, termínov, skúšok

dňom
25.3.2020

vyhlásenia

Menia sa tieto zákony:
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- úprava podmienok a sumy na výplatu 13.
dôchodku

zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2020
okrem čl. I dvanásteho bodu, ktorý na-

233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
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znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony

dobúda účinnosť 1. januára 2021, a čl. I trinásteho bodu, ktorý
nadobúda účinnosť 1.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení
januára 2023
65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
policajtov a vojakov

595/2003 Z. z. o dani z príjmov
601/2003 Z. z. o životnom minime
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ŤZP
563/2009 Z. z. daňový poriadok
- vyňatie 13. dôchodku z daňovej exekúcie
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