ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia vládnej legislatívy

Na rokovanie vlády SR
Dňa 12. júna 2019
K materiálu č.
/2019
K bodu č. 11

S T A N OV I S KO
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony

I.
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá minister financií Ladislav
Kamenický ako iniciatívny materiál.
Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti
s implementáciou on-line registračných pokladníc a ich uvedenia do prevádzky. Vzhľadom na
nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami je potrebné v záujme ochrany
podnikateľských subjektov prijať príslušné opatrenie. Preto sa navrhuje pre tých
podnikateľov, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky
ustanoviť zo zákona odklad ukladania pokút za ustanovených podmienok.
Cieľom návrhu zákona je ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré
neboli spôsobené ich pričinením.
Predložený návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového
konania.
Návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými
dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Tento súlad
je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti.
Návrh zákona má podľa predkladateľa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy,
nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu a na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana, má
pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Z dôvodu hrozby značných hospodárskych škôd obmedzením jedného zo základných
práv vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, ktorým je právo na podnikanie sa návrh
zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá spolu s návrhom na skrátené
legislatívne konanie.

II.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania ani
rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.

III.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča vláde
Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony schváliť, avšak s týmito legislatívno-technickými
pripomienkami:
K názvu
Vo všetkých súčastiach predloženého materiálu je potrebné názov zákona upraviť nasledovne:
„Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov“.
K Čl. I
V § 18 cf ods. 1 a 2 poslednú vetu je potrebné upraviť takto:
„Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie
o uložení takejto pokuty sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona v časti týkajúcej sa
nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak začalo konanie o uložení takejto
pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona.“.
K dôvodovej správe
Všeobecnú časť dôvodovej správy je potrebné doplniť o odôvodnenie postupu podľa § 27
ods. 1 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K doložke vybraných vplyvov
- V predloženom návrhu zákona je potrebné doložku vybraných vplyvov doplniť
o zhodnotenie vplyvu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu v súlade s novelou rokovacieho

poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a to zákonom č. 217/2018 Z. z. účinným od
1.mája 2019.
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