
 
 

                   

 

 

 

 

bod č. 2 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom 

odvode obchodných reťazcov /parlamentná tlač 1162/ 

 

1. Stručný popis návrhu, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený do Národnej rady Slovenskej republiky ako návrh skupiny poslancov.  

▪ Návrh zákona navrhuje zaviesť povinnosť platenia osobitného odvodu subjektmi, ktoré definuje ako 
obchodné reťazce.  

▪ Podľa navrhovateľov odvod má byť použitý na podporu domáceho poľnohospodárstva 

a potravinárstva.  

▪ Povinnosť platiť odvod má obchodný reťazec, ktorý (i) je prevádzkovateľom potravinárskeho 

podniku, (ii) má prevádzky aspoň v dvoch okresoch, (iii) aspoň 10 % obratu pochádza z predaja 

potravín konečnému spotrebiteľovi a (iv) prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a 

spoločné marketingové aktivity. 

▪ Odvod sa vypočíta ako súčin čistého obratu a sadzby odvodu vo výške 2,5 % za obdobie 3 mesiacov 

príslušného účtovného obdobia. 

▪ Obchodný reťazec odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne 

sumu 5 000 eur. 

Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2019. 

2. Postoj APZ k návrhu  

APZ berie predložený návrh poslancov Národnej rady SR na vedomie. Zároveň si dovoľujeme apelovať na 
predstaviteľov vlády SR, aby sa pričinili k tomu, že dôležité legislatívne zmeny s významným dopadom na 
podnikateľský sektor budú predkladané ako vládne návrhy a prejdú riadnym pripomienkovým konaním. 

3. Zdôvodnenie postoja APZ 

APZ považuje prijatie zákona za nesystémové riešenie, ktoré nepredstavuje vhodný nástroj na dosiahnutie 
sledovaného cieľa, ktorým je podpora domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva.  

Zavádzanie osobitných odvodov pre vybrané skupiny podnikateľov, ktoré majú charakter skrytých daní, má 

za následok deformovanie podnikateľského prostredia. Takéto opatrenia znižujú konkurencieschopnosť 

a majú za následok spomalenie hospodárskeho rastu.  
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APZ nesúhlasí, aby návrhy zákonov, ktoré majú výrazný regulačný vplyv na podnikateľské prostredie, boli 

predkladané ako poslanecké návrhy.  

Navyše osobitný odvod sa môže premietnuť do zvýšenia cien potravín, čo bude mať negatívny vplyv najmä 

na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Dôvodová správa túto možnosť vôbec nekomentuje.  

Rovnako upozorňujeme na skutočnosť, že dôvodová správa neobsahuje dostatočne konkrétne opatrenia na 

ktoré majú byť peňažné prostriedky z osobitného odvodu použité.  

 

  


