
Predkladacia správa 

 
  

Návrh zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, 

uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov sa predkladá ako iniciatívny materiál. 

 

Zákon reaguje na prijatie Nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 o núdzovom zásahu 

s cieľom riešiť vysoké ceny energie zo dňa 6. októbra 2022. Zákon sa vzťahuje ku Kapitole III 

nariadenia, ktorá upravuje opatrenia týkajúce sa odvetvia ropy, zemného plynu, uhlia 

a rafinérií.  V zmysle článku 14 ods. 3. nariadenia, zákon obsahuje opatrenia, ktorými sa bude 

vykonávať povinný dočasný solidárny príspevok.   

 

V návrhu zákona sa upresňuje výpočet solidárneho príspevku právnických osôb, ktoré 

vykonávajú svoju činnosť v odvetí ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Zákon ďalej upravuje 

správu a použitie solidárneho príspevku.  

 

Zákonom sa zavádza príspevkové obdobie, počas ktorého bude prispievateľ platiť 

solidárny príspevok. Týmto príspevkovým obdobím bude dvanásť bezprostredne po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po zdaňovacom období dane z príjmov 

prispievateľa, ktoré začína v kalendárnom roku 2022 a za každé zdaňovacie obdobie 

prispievateľa, ktoré začína v kalendárnom roku 2023. 

 

Získané dodatočné finančné prostriedky budú použité spôsobom ustanoveným  

citovanom nariadení na účely ustanovené v tomto nariadení, najmä na zmiernenie účinkov 

vysokých cien energie pre koncových odberateľov.  

 

V nadväznosti na tento nový zákon sa v samostatných článkoch upravuje aj zákon o 

dani z príjmov a Daňový poriadok. 

 

Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.  

 

Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. 

 

Návrh zákona je 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.  

 

Návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv na 

podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na 

manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby 

verejnej správy pre občana.  

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od  31. decembra 2022. 


