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Materiál na rokovanie 

HSR SR 13. 12. 2021         bod 8 

 

S T A N O V I S K O  

 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so 

zlepšovaním podnikateľského prostredia 

 

1. Popis návrhu 

Hlavným cieľom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so 

zlepšovaním podnikateľského prostredia (ďalej len „návrh zákona“) je všestranná podpora 

podnikateľského sektora pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase 

nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19, odbúravanie  nadmernej 

regulačnej záťaže a uľahčovanie podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva. Výsledok 

tejto snahy by mal prispieť k zlepšeniu umiestnenia Slovenskej republiky v medzinárodných 

rebríčkoch hodnotenia kvality podnikateľského prostredia.  

Návrh zákona nadväzuje na zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na 

zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol 

účinnosť dňa 21. júla 2020. 

Súčasťou materiálu je aj odpočet plnenia jednotlivých opatrení v členení na splnené, 

akceptované paragrafovým znením, akceptované uznesením a v legislatívnom procese pre 

väčšiu prehľadnosť akceptovaných opatrení, ktoré sa plnia antibyrokratickým balíčkom II. 

2. Stanovisko KOZ SR 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania KOZ SR predložila zásadnú 

pripomienku. V pripomienke KOZ SR nesúhlasila so široko definovaným uznesením 

k návrhu zákona, ktoré nad rámec paragrafového znenia návrhu zákona, ukladalo rezortom 

záväzky na ďalšie legislatívne úpravy. KOZ SR nesúhlasila, aby boli takýmto spôsobom 

prikazované novely zákonov rezortom. Nesúhlas vyplýval z negatívnej skúsenosti s prijatým 

zákonom, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním 

podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a schváleným uznesením vlády SR č. 400/2020. 

Z dôvodu záväzkov v uvedenom uznesení, jednotlivé rezorty k následným návrhom zákonov 

neviedli odbornú diskusiu, nevyhodnocovali argumenty a boli prakticky donútené prijať 

zmeny v zákonoch, s ktorými sa odborne a vecne príslušne nestotožňovali. Preto KOZ SR 

žiadala, aby navrhované legislatívne úpravy boli predkladané do legislatívneho procesu na 

základe plnenia Programového vyhlásenia vlády SR alebo ako iniciatívne materiály a neboli 

zaviazané uznesením, ktoré potom obmedzuje odbornú diskusiu k návrhom zákonov.  
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V rámci rozporového konania KOZ SR preklasifikovala pripomienku na obyčajnú 

s prísľubom predkladateľa, že k prijímanej legislatíve z uznesenia sa bude viesť konštruktívna 

odborná diskusia a že jednotlivé body uznesenia sú prerokované s dotknutými rezortami. 

Takisto boli zástupcovia KOZ SR uistení, že rozpory s rezortami sú odstránené a tie súhlasia 

s navrhnutým znením. Preto je prekvapujúce, že návrh zákona sa predkladá na rokovanie HSR 

s rozpormi s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom  

pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  Slovenskej  republiky práve v súvislosti so znením 

uznesenia. 

Ďalej KOZ SR uvádza, že niektoré návrhy legislatívnych zmien v uznesení môžu 

potencionálne negatívne ovplyvniť zamestnancov. Keďže ale uznesenie neobsahuje konkrétne 

legislatívne znenie, nie je možné k návrhom zaujať jednoznačné stanovisko. Z uvedeného 

dôvodu zdôrazňujeme, že napriek tomu, že KOZ SR netrvala na preformulovaní uznesenia, 

neznamená to, že súhlasí s navrhovanými bodmi uznesenia. V zmysle záverov z rozporového 

konania KOZ SR očakáva, že v rámci budúceho legislatívneho procesu k návrhom zákonov 

z uznesenia, prebehne odborná diskusia a konštruktívny dialóg. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR odporúča návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 


