
Dobrý deň, 
z nášho právneho odboru som dostal takúto odpoveď:
Pokiaľ je pre činnosť prevádzky nevyhnutný kontakt so zákazníkmi, takáto prevádzka musela byť zatvorená.

V opačnom prípade, pokiaľ v prevádzke nedochádza ku kontaktu so zákazníkmi, prípadne sa tento kontakt 
vylúči, takáto prevádzka zatvorená byť nemusela.

Čiže – ak bolo možné prácu zabezpečovať iným spôsobom (on-line, telefonicky, v externom prostredí), 
prevádzka nemusela byť zatvorená. Ak by pre činnosť prevádzky bol nevyhnutný styk s klientom priamo vo 
Vašej prevádzke, tak to nebolo v zmysle opatrenia prípustné a prevádzka mala byť zatvorená.

S pozdravom
MUDr. M. Janoušek

From: Pravnik SKDP [mailto:pravnik@skdp.sk] 
Sent: Monday, May 18, 2020 4:41 PM
To: MUDr. Miloš Janoušek; CSc.
Cc: ppl@uvzsr.sk
Subject: Re: FW: Ziadost o usmernenie

Dobrý deň prajem,

ďakujem pekne za odpoveď. Prevádzka (kancelária) daňového proadcu však bola a je miestom, kde 
dochádza ku styku zamestnancov a zákazníkov, napr. pri osobnom poradenstve, pri odovzdaní originálov 
podkladov k spracovaniu služieb daňového poradenstva, pri rokovaniach a pod. Potom teda prevádzka 
daňového poradcu, v ktorej sa poskytuje služba zákazníkovi, by mala byť zakázaná. V poslednej vete píšete 
presný opak, a to že zakázaná nebola. Môžete nám to prosím pekne vysvetliť alebo upresniť?

Vopred vďaka.

S pozdravom

Zuzana Moravčíková Kolenová

From:        MUDr. Miloš Janoušek, CSc. <milos.janousek@uvzsr.sk>

To:        Pravnik SKDP/skdp/sk@skdp

Cc:        <ppl@uvzsr.sk>

Date:        14. 05. 2020 15:50

Subject:        FW: Ziadost o usmernenie

RE: FW: Ziadost o usmernenie
MUDr. Miloš Janoušek, CSc. 
to:
Pravnik SKDP
26. 05. 2020 15:00
Cc:
ppl
Hide Details 
From: MUDr. Miloš Janoušek, CSc. <milos.janousek@uvzsr.sk>
To: Pravnik SKDP/skdp/sk@skdp
Cc: <ppl@uvzsr.sk>
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Dobrý deň,

v zmysle predmetných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky boli uzatvorené 
maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, pričom pre účely pojmu prevádzok 
poskytujúcich služby sa týmito rozumejú prevádzky, v ktorých dochádza k styku zamestnancov a 
zákazníkov. Činnosť daňových poradcov v zmysle uvedeného za podmienky dodržania styku so 
zákazníkmi v minimálnej možnej miere zakázaná nebola.

S pozdravom

MUDr. Miloš Janoušek, CSc.
odbor preventívneho pracovného lekárstva
www.uvzsr.sk

From: Pravnik SKDP [mailto:pravnik@skdp.sk] 
Sent: Tuesday, May 05, 2020 2:40 PM
To: minister@employment.gov.sk; okv@employment.gov.sk; koronapodnety@uvzsr.sk; 
podatelna@uvzsr.sk
Cc: Tajomnik SKDP <TajomnikSKDP@skdp.sk>
Subject: Ziadost o usmernenie

Vážený pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny,
Vážený Úrad verejného zdravotníctva SR,

Slovenská komora daňových poradcov si dovoľuje v prílohe zaslať žiadosť o usmernenie k 
prevádzke daňového poradcu. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, žiadosť posielame emailom a o vybavenie žiadame tiež 
emailom.

Veríme, že v týchto hektických dňoch ste veľmi zaneprázdnení, preto vopred ďakujeme za 
čas a usmernenie pre našich členov.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právnik SKDP

Slovenská komora daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratisl ava 
Mobil: +421 904 316 519
e-mail: pravnik@skdp.sk
www.skdp.sk
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