
Dôvodová správa k zákonu č. 198/2020 Z. z. o balíku
opatrení pre podnikateľov
Cieľom zákona je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení
napomáhajúcich oživeniu ekonomiky.

Dátum publikácie: 22. 7. 2020 
 
 
 

A. Všeobecná časť

Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v
súvislosti so zlepšovaním podnikateľského
prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie
šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je všestranná podpora
podnikateľského sektoru pomocou opatrení
napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase
nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19.
Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických
obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Predmetné zásahy vyplývajú z
požiadaviek aplikačnej praxe a boli v minulosti formulované adresátmi návrhu zákona na
mnohých fórach.
Materiál nebol predmetom pripomienkového konania, a to 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, pretože je pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu, resp. na vyhlásený
núdzový stavy v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
Predkladaný návrh bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne i
negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Nebude
mať vplyvy na životné prostredie, služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu a nebude mať ani sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, rozhodnutiami ÚS SR, zákonmi a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými
dokumentmi, ktorými je SR viazaná, ako aj s právom EÚ.
Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
 

Celé znenie: Dôvodová správa k zákonu 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
Pre predplatiteľov EPI Právneho systému sú k dispozícii naviazané dôvodové správy k zákonom
schváleným a uverejneným v Zbierke zákonov SR od roku 2003 po súčasnosť.
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