
KILEČKO 2 - NÁVRHY OPATRENÍ
Zrušíme záväznosť kolekEvnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov

Sflexibilníme platnosť pracovných povolení pre cudzincov z treEch krajín

Zrušíme platenie povinného odvodu pre SBS na nezamestnávanie občanov so 
zníženou pracovnou schopnosťou

Zrušíme ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so 
zdravotným pos[hnuEm

Odstránime duplicitné potvrdenia pre dohodárov evidovaných na úrade práce

Umožníme elektronické zasielanie žiados[ o platbu pri príspevkoch a chránených 
dielňach

Zjednodušíme predkladanie dokladov preukazujúcich náhradné plnenie 
zamestnávateľa za neplnenie povinnos[ zamestnávania zdravotne pos[hnutých 
občanov

Umožníme podať návrh na vyhlásenie konkurzu len 1 veriteľom s nesplatenou 
pohľadávkou

Zavedieme povinnosť pre konkurzných a reštrukturalizačných správcov informovať 
veriteľov o začaE konkurzného a/alebo reštrukturalizačného konania

Umožníme uznávanie close-out ne`ng aj pri komoditných transakciách medzi 
obchodnými spoločnosťami

Predĺžime platnosť technického preukazu

Zavedieme 6-mesačnú lehotu na doručenie oznámenia o dopravnom priestupku

Zavedieme možnosť prenosu evidenčného čísla starého motorového vozidla toho 
istého majiteľa na jeho nové vozidlo 

Zavedenieme zasielanie pokút udelených právnickým osobám len cez slovensko.sk

Zavedieme nové jednorazové evidenčné značky pre novoregistrované vozidlá

Zrušíme povinnosť predkladať štvrťročné výkazy o činnos[ samostatného finančného 
agenta Národnej banke Slovenska

Upravíme povinnosť zamestnanca absolvovať školenie o GDPR na jednorazovú 
povinnosť realizovanú po prijaE do zamestnania

Znížime frekvenciu vykazovania vo vzťahu k environmentálnym poplatkom zo 4x 
ročne na 1x ročne 

Odstránime parametre pre vlhkosť u baleného mäsa a zrušíme termíny „chladný 
sklad“  a „chladený sklad“ pri mliečnych produktoch
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Zrušíme povinnosť zamestnávateľov vydať interný predpis ako postupovať v rámci 
BOZP pri horúcich/studených dňoch

Upravíme zdanenie miešaných tabakových výrobkov - vodné fajky sa budú zdaňovať 
podľa gramáže tabaku a nie podľa celkovej gramáže balenia

Umožníme prevádzkovateľom STK zverejniť svoj cenník služieb na vlastnej 
webstránke, namiesto vkladania do Automa[zovaného informačného systému 
technických kontrol (AIS TK)
Umožníme schváliť výnimku pre pracovné stroje používané vo výrobných závodoch a 
na vyhradených obmedzených úsekoch verejných ciest aj pre bežnú každodennú 
prevádzku
Zrušíme povinnú kontrolu originality na úrade dopravy

Liberalizujeme cer[fikáciu pro[korupčných pravidiel pre malé firmy a SZČO

Zrušíme povinné preklady z nemeckého a anglického jazyka pre úrad dopravy

Znížime požiadavky na odbornú prax autorizovaného bezpečnostného technika z 3 
rokov v predchádzajúcich 7 rokoch, na min. 1 rok v predchádzajúcich 3 rokoch

Znížime frekvenciu oboznamovania zamestnanca s predpismi BOZP z 2 rokov na 4 
roky

Umožníme vydávať doklady o kvalifikácii obslúh (napr. vysokozdvižných vozíkov) aj 
lektorom, ktorý je zamestnancom podniku

Zrušíme povinnosť zamestnávateľa poskytovať rekondičné pobyty zamestnancom 
vystaveným hluku

Odstránime goldpla[ng znížením frekvencie údržby elektrorozvodných zariadení

Zjednodušíme proces uznávania osvedčení vydaných v iných krajinách ako na 
Slovensku pre lepšiu flexibilitu a dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily na trhu 
práce
Predĺžime dobu platnos[ preškolení a kontrol vykonávaných v oblas[ BOZP z 2 na 5 
rokov

Odstránime goldpla[ng v oblas[ údržby elektrorozvodných zariadení

Znížime reguláciu v oblas[ používania vysokozdvižných vozíkov

Zjednodušíme základnú dokumentáciu BOZP pri zriadení prevádzky (napr. na 
používanie vybraných zariadení)

Predĺžime lehotu na revíziu kancelárskej techniky napr. PC, adaptérov, nabíjačiek a 
monitorov

Zúžime rozsah dokumentácie, ktorá sa uchováva v rámci BOZP (napr. školenia iba 
najaktuálnejšie)

Ustanovíme jednu lekársku prehliadku k viacerým osvedčeniam o spôsobilos[

Umožníme jednoosobovým s. r. o. vykonávať bezpečnostnotechnickú službu 
dodávateľským spôsobom bez povinnos[ získania oprávnenia od Národného 
inšpektorátu práce

Zrušíme povinnosť tvorby koncepcie a programu realizácie poli[ky BOZP

Zrušíme povinnosť uvádzať zoznam školiteľov vo vzorovom projekte výchovy a 
vzdelávania v oblas[ BOZP
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Znížime frekvenciu lekárskych prehliadok, aktualizačnej odbornej prípravy a 
povinných školení pre držiteľov preukazov vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov, 
viazačov bremien a žeriavnikov
Zrušíme PZS pre jednoosobové s. r. o. 
Zrušíme obmedzenie kumulovania funkcie bezpečnostného technika s inými 
odbornými činnosťami
Zrušíme povinné BOZP školenia pre 1. a 2. kategóriu zamestnancov
Zúžime rozsah plánu ochrany zamestnancov v oblas[ civilnej ochrany, ktorý 
vypracúva zamestnávateľ na základe rozsahu stanoveného príslušným okresným 
úradom

Určíme zoznam odporúčaných dokumentov, ktoré môže inšpektorát práce pri 
kontrole žiadať

Zavedieme možnosť preukázať zdravotnú spôsobilosť čestným prehlásením pri 
sezónnych prácach/dohodách o vykonávaní činnos[ mimo pracovného pomeru

Znížime pokuty pre malých a stredných podnikateľov a zavedieme inš[tút druhej 
šance

Zosúladíme legislaEvu so skutkovým stavom a zlepšíme plynulosť dodávok plynu

Odstránime duplicity hlásenia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania 

Zrušíme povinnosť oznamovať plánovaný termín oprávnenej technickej činnos[

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľa predkladať doklad o výsledku diskon[nuálnej 
oprávnenej technickej činnos[
Zjednodušíme lekárske prehliadky pre pilotov LAA SR

Zabezpečíme vrátenie zaplateného súdneho poplatku v prípade nevykonania úkonu v 
zákonom stanovenej lehote, napr. pri úkonoch v Obchodnom registri

Stanovíme hornú hranicu poplatkov za licencie na vývoz a dovoz výrobkov obranného 
priemyslu, vojenského materiálu a určených výrobkov

Zrušíme oprávnenie stanovovať požiadavky na počiatočnú dojčeneckú výživu, 
následnú dojčeneckú výživu a ďalšie

Obmedzíme oznamovaciu povinnosť podnikateľov voči Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správe len na prípady importu potravín z treEch krajín

Znížime pokuty v zákone o potravinách
Zrušíme povinný podiel domácich produktov pri propagácii potravín
Zrušíme úpravu zodpovednos[ za bezpečnosť potravín po uplynuE dátumu 
minimálnej trvanlivos[

Zrušíme používanie výrazu „bezlepkový" v prípade šuniek v kvalite výberová a špeciál

Nastavíme spoločné postupy pre prípravu vzoriek a rozbory mäsových výrobkov na 
obsah mäsa
Zjednodušíme pravidlá označovania alergénov
Odstránime goldpla[ng vypustením ustanovení o balenej pitnej vode
Umožníme predaj nepotravinárskeho tovaru po uplynuE expirácie
Zrušíme prevádzkový poriadok v potravinových prevádzkach a odstránime 
goldpla[ng v rámci právnej úpravy HACCP
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Zrušíme povinnosť uvádzať minimálnu trvanlivosť pri nebalených výrobkoch 

Zjednodušíme teplotné podmienky skladovania potravín
Liberalizujeme povinnos[ spojené s váhami v školských jedálňach - overenie meradla 
sa bude vzťahovať len na obmedzený počet váh
Znížime frekvenciu povinného ciachovania meradiel
Predĺžime overenie platnos[ elektromechanických elektromerov
Zvýšime informovanosť podnikateľov a verejnos[ v oblas[ autorizácie

Zrušíme niektoré požiadavky pri žiados[ o registráciu podľa zákona o metrológii

Zúžime rozsah informačných povinnosE pre autorizované osoby podľa zákona o 
metrológii
Zrušíme obmedzenia pri možnos[ ukladania nižších blokových pokút podľa zákona o 
metrológii

Znížime počet dokladov potrebných k zmene priezviska na liste vlastníctva

Doplníme vyhlášku o podmienky vykládok tovaru podľa výnosu - zvýšenie teploty pri 
manipulácii s mäsom
Zrušíme vybavovanie „hygieny" pre malé stánky
Povolíme predaj výrobkov na ambulantný predaj na jarmokoch

Stanovíme jasné podmienky na vydanie povolenia na predaj a na ambulantný predaj

Zrušíme jednocentové a dvojcentové mince
Znížime byrokra[ckú záťaž pre správcov bytových domov v oblas[ dodávky 
elektrickej energie do spoločných časE bytových domov
Umožníme stanoviť dynamické ceny 
PrehodnoEme výšku pokút v zákone o ochrane osobných údajov
Znížime odmeny pre organizácie kolekEvnej správy za verejný prenos v izbách a 
spoločných priestoroch hotelov, penziónov či v reštauráciách na najnižšiu možnú 
mieru

Odstránime goldpla[ng zrušením povinnos[ mentoringu vo finančnom 
sprostredkovaní pred začaEm sprostredkovania v sektore kapitálového trhu

Zrušíme povinnosť osobitného finančného vzdelávania pre finančných 
sprostredkovateľov
Zrušíme povinnosť pre finančných sprostredkovateľov vytvárať vnútorné predpisy a 
smernice, ktoré majú regulovať ich činnosť
Zrušíme povinnosť poisťovní posielať klientom pravidelné vyhlásenie vhodnos[ pri 
inves[čných produktoch IBIPs
Zmeníme zmenkový a šekový zákon
Znížime byrokra[ckú záťaž účastníkov trhu s elektrinou a plynom
Znížime rozsah kontroly technických požiadaviek pre colné úrady
Vytvoríme podporné podmienky financovania pre použi[e všetkých palív s nízkymi 
emisiami v premávke
Umožníme vstup do fondu typu Friends & Family aj pre určitý počet 
neprofesionálnych investorov
Zrušíme niektoré povinnos[ revízie elektrických zariadení a predĺžime intervaly 
revízie
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Zrušíme podmienku časovo stanovenej platnos[ povinného overenia na 10 rokov pre 
prepravné sudy
Zrušíme platenie poplatku pri recyklácii odpadového oleja
Skrá[me lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu DPH na 4 mesiace od zača[a 
daňovej kontroly
Zrušíme povinnosť odberateľa ručiť za odvedenie DPH za dodávateľa
Zmeníme povinnosť úhrady DPH až po zaplatení faktúry
Zlúčime 3 výkazy DPH - daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz a 
nahradíme ho zasielaním jedného podania

Umožníme vrátenie zaplatenej DPH v prípade neuhradených pohľadávok

Stanovíme prípady, pri ktorých sa nebude pla[ť DPH pri dovoze tovaru pla[teľom 
DPH
Umožníme automa[cké vydanie a pridelenie IČ DPH

Zrušíme duplicitné šta[s[cké vykazovania vo veci zahraničných transakcií voči NBS

Zvýšime výšku odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr
Zmeníme naviazanie 10 % sadzby DPH pri vybraných potravinách z kódov colného 
sadzobníka na tovarové skupiny
Sprehľadníme a zjednodušíme preukazovanie nadobudnu[a tovaru v rámci 
medzinárodnej prepravy
Spresníme prenesenie daňovej povinnos[ pri zložených plneniach
Umožníme pri vývoze tovaru využiť aj moderné metódy preukázania oslobodenia od 
DPH

Zrušíme povinnosť uvádzať tuzemské faktúry s DPH v prípade faktúr, ktoré budú 
doručené spoločnos[ do 25.1.20xx v DPH priznaní  za mesiac december

Zjednodušíme povinnú registráciu na DPH
Zavedieme limity pri definícii výrobcu a distribútora neobalových výrobkov v 
nadväznos[ na povinnos[ spojené s registráciou

VypusEme povinnos[ zamestnávateľov vyplývajúce z exekučného poriadku

Precizujeme výpočet referenčnej ceny
CENCG a KSPD
Minimalizujeme zásahy do obchodnoprávnych vzťahov medzi dodávateľom a jeho 
zákazníkmi - podnikateľmi v oblas[ energe[ky
Zavedieme právo dodávateľa vzniknutý preplatok započítať voči ostatným 
pohľadávkam podľa zmluvy
Zrušíme účtovanie cien so spätnou účinnosťou
VypusEme z vymedzenia pojmov pojmy podchladené cesto/cool rising, kvások a 
kváskový chlieb
Zaradíme podchladené cesto do skupiny ostatný pekársky výrobok
Rozšírime podskupiny v skupinách výrobkov Chlieb a Pečivo
Zrušíme štátny sviatok pripadajúci na 1. september
Zrušíme povinnosť uvádzať gramáž hlavnej zložky jedla v jedálnom lístku

Zrušíme povinnosť značiť tovar jednotkovými cenami v predajniach s malou 
podlahovou plochou a pri pultovom predaji
Zrušíme povinnosť kalkulácie surovín v reštauráciách 
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Spresníme právnu úpravu týkajúcu sa reklamačného konania za účelom 
predchádzania udeľovaniu pokút

Zrušíme povinnosť informovať zákazníka o nedostupnos[ tovaru z akciového letáku

Presunieme zodpovednosť za označenie výrobkov z obchodu na výrobcu alebo 
dovozcu

Zavedieme elektronické oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie tovaru

Umožníme vrátenie peňazí za tovar až po jeho vrátení v pôvodnom stave 

Odstránime duplicitné a triplicitné kontroly vykonávané Slovenskou obchodnou 
inšpekciou a Finančnou správou v súlade so zásadou „jedenkrát a dosť!"

Zosúladíme lehoty na ukladanie pokút a zača[e konaní o uložení pokút voči 
podnikateľom
Odstránime zodpovednosť prevádzkovateľa distribučnej siete za škodu, ktorá vznikne 
prevádzkovou činnosťou
Zrušíme povinnosť schvaľovania zmlúv posielaných na Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví
Znížime zaťaženie dodávateľov elektriny a plynu zjednotením repor[ngových 
povinnosE 
Upravíme povinnos[ regulovaného subjektu tak, aby sa vzťahovala len na regulované 
činnos[
Zrušíme cenovú reguláciu elektriny a plynu pre malé podniky
Zrušíme povinnosť predkladať obchodné podmienky dodávky elektriny na schválenie 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Zvýšime transparentnosť schvaľovania prevádzkových poriadkov uskutočnením 
verejnej konzultácie pred ich schválením
Odstránime povinnosť regulovaného subjektu podávať hlásenia o nevykonávaní 
činnos[, na ktorú má povolenie  

Doplníme možnosť zmeniť cenové rozhodnu[e z dôvodov výraznej zmeny 
ekonomických parametrov u regulovaných subjektov 
VypusEme povinnosť regulovaných subjektov schvaľovať cenový návrh valným 
zhromaždením
Doplneníme dôvod na zmenu alebo zrušenie cenového rozhodnu[a u regulovaných 
subjektov
Znížime administraEvu týkajúcu sa povinného zverejňovania cenových návrhov u 
regulovaných subjektov
Zjednodušíme vyplácanie mikropla[eb
Zrušíme povinnosť prevza[a vzorových obchodných podmienok 
Zmeníme okamih zača[a kontroly
Zjednodušíme systém prevádzkového poriadku a obchodných podmienok pre 
regulované subjekty
Upravíme neaktuálne poznámky pod čiarou v zákone o regulácii

Zmeníme lehotu pre mesačné podávanie hlásení tzv. INTRASTAT pre Šta[s[cký úrad 
od podnikateľov, ktorí dovážajú/vyvážajú tovar z/do EÚ

Znížime administraEvnu záťaž nebankových finančných inš[túcií zrušením niektorých 
šta[s[ckých výkazov
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Zabezpečíme technické odstránenie chybových hlásení a spresnenie požiadaviek vo 
vybraných šta[s[ckých výkazoch
Zjednodušíme metodiku vypĺňania šta[s[ckého vykazovania
Prispôsobíme termíny šta[s[ckých zisťovaní frekvencii platenia DPH

Zreálnime vykazovaný SK NACE podnikateľov tak, aby sa SK NACE uvedený v 
šta[s[ckých výkazoch zhodoval s kódom uvedeným v účtovnej závierke spoločnos[

Zvýšime bezpečnosť plynárenskej siete odstránením nedostatkov aplikačnej praxe

Zrušíme predkladanie evidencie sťažnosE podľa zákona o energe[ke

Nahradíme povinnosť zasielania cenníkov dodávky elektriny a plynu Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví zasielaním informácie o ich zverejnení

Zrušíme povinnosť dodávateľov elektriny informovať RTVS o odberateľoch elektriny v 
domácnos[

Zrušíme povinnosť regulovaného subjektu do 30 dní od právoplatnos[ povolenia na 
podnikanie v energe[ke predložiť návrh na zápis povolenej  činnos[ do Obchodného 
registra

Umožníme uzatváranie private PPA zmlúv (power purchase agreements) pre 
zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu
Zrušíme povinnosť uvádzať v zmluve informácie o kompenzácii za nedodržanie 
dohodnutej kvality pri dodávke elektriny a plynu
Znížime administraEvne zaťaženie dodávateľov elektriny
Určíme zodpovednosť za poskytovanie údajov o elektrine OKTE a. s., ktorá 
prevádzkuje dátový sklad pre trh s elektrinou
Zjednodušíme proces získavania povolení od RÚVZ pri predaji z vlastnej farmy v 
reštaurácii
Zjednodušíme vyúčtovanie pracovnej cesty v prípade, že zamestnanec má iba 
výdavky na stravné (diéty)
Zjednodušíme vykazovanie pre včelárov
Zrušíme povinnosť fyzickej archivácie vydaných bločkov, ak má podnikateľ chránené 
dátové úložisko alebo eKasu
Zrušíme povinnosť mať eKasu pre neplatcov DPH
Zrušíme každoročné servisné prehliadky online registračných pokladníc

Stanovíme výnimku z povinnosE povinnej osoby podľa zákona o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnos[
Zúžime okruh povinných osôb, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo účastníkmi 
procesu legalizácie príjmov z trestnej činnos[

Zrušíme povinnosť archivácie papierových faktúr a umožníme používať sken bez 
potreby preukázať zhodu skenu s originálom v prípade daňovej kontroly

Umožníme, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné pre právne 
úkony bez dodatočnej administraEvy

Zjednodušíme podmienky archivácie elektronických kópií papierových dokumentov

Zdokonalíme elektronický podpis s cieľom rozšíriť využívanie nižších foriem 
elektronického podpisu a rozvoja užitočných technologických riešení
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Zabezpečíme, aby elektronicky podpísané dokumenty od orgánov verejnej správy 
bolo možné vytlačiť s vizualizovaným podpisom, resp. pečaťou

Zjednodušíme prácu s elektronickými dokumentmi, ktoré prešli zaručenou 
konverziou 
Rozšírime prístup k zaručenej konverzii dokumentov

Zabezpečíme preferovanie elektronickej formy komunikácie pred písomnou formou

Zúžime povinnosť zaručenej konverzie dokumentov pre účely archivácie účtovníctva 
na dokumenty s vysokou mierou významnos[
Zavedieme alternaEvnu možnosť prihlásenia sa do elektronickej schránky
Zrušíme povinné podpisovanie správ a príloh elektronickým podpisom

Sprecizujeme ustanovenia o technologickej vlastnej spotrebe v zákone o 
obnoviteľných zdrojoch energie za účelom nároku na podporu

Umožníme financovanie podpory obnoviteľných zdrojov energie z externých zdrojov

Umožníme výrobcom, ktorí majú vlastnú zodpovednosť za odchýlku, aby si túto 
odchýlku spravovali oddelene od povinného výkupu elektriny

Zmeníme fyzikálne a chemické požiadavky na horčicu
Upravíme vyhlášku o pochu[nách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, 
polievkových prípravkoch a o ochucovadlách

Znížime frekvenciu povinnos[ ciachovania liehových meradiel z 3 rokov na 5 rokov

Znížime administraEvne zaťaženie zamestnávateľov v spojení s vyplatením 
odchodného pri dovŕšení dôchodkového veku
Zdobrovoľníme rekreačné poukazy
Zrušíme duplicitné určenie splatnos[ mzdy
Zrušíme súčasné plynu[e nárokov na odstupné a výpovednú dobu
Oddelíme výpočet zákonných mzdových príplatkov za prácu v noci a cez víkend od 
minimálnej mzdy
Zavedieme 3-dňovú lehotu na doručenie PN
Umožníme prevod nevyužitých hodín z konta pracovného času (plus alebo mínus 
hodiny) z jedného obdobia do nasledujúceho obdobia 

Zavedieme viac flexibility pri vytváraní harmonogramu práce

Stanovíme jasné pravidlá pre reprezentaEvnosť zástupcov odborovej organizácie

Vypracujeme mechanizmus objekEvneho stanovovania výšky minimálnej mzdy, ktorý 
bude reflektovať aktuálny vývoj ekonomiky
Upravíme rozhodovacie právomoci pri určovaní pracovných noriem
Oddelíme prácu z domu (tzv. home office) od domáckej práce a telepráce

Zrušíme súbeh nároku na náhradu mzdy a povinnos[ opäť zamestnanca zamestnať v 
prípade neplatného skončenia pracovného pomeru
Zrušíme pokuty za neuvádzanie výšky platu v pracovnom inzeráte
ZjednoEme podmienky vzniku jednotlivých foriem zastupovania zamestnancov 
(zamestnanecká rada, odborová organizácia)
Zrušíme zákaz vykonávania autorských činnosE pre dohodárov
Zavedieme definíciu žiaka a študenta do Zákonníka práce
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Umožníme žiakom a študentom brigádovať počas posledných školských prázdnin pri 
ukončení školskej dochádzky

Odstránime potrebu existencie objekEvnych prevádzkových dôvodov pri dočasnom 
prideľovaní zamestnancov medzi zamestnávateľmi (dcérskymi a materskými 
spoločnosťami)

Umožníme rozvrhnúť  konto pracovného času po dohode aj s jednotlivými 
zamestnancami
Zavedieme možnosť vyhlásenia celozávodnej dovolenky bez predchádzajúceho 
súhlasu zástupcov zamestnancov

Umožníme zamestnávateľovi rozhodnúť o nerovnomernom rozvrhnuE pracovného 
času po prerokovaní so zástupcami zamestnancov/zamestnancami

Umožníme zamestnávateľovi zaviesť pružný pracovný čas bez predchádzajúceho 
uzavre[a kolekEvnej zmluvy/po dohode so zástupcami zamestnancov

Zvýšime rozsah týždenného pracovného času študentov z 20 hodín na 40 hodín, resp. 
vypusEme podmienku, v zmysle ktorej dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 
mesiacov

Znížime frekvenciu povinnos[ zamestnávateľa zabezpečiť zdravotné posúdenie 
zamestnanca pracujúceho v noci z najmenej raz za rok na 2 roky

Umožníme, aby na pracoviskách s nočnými zmenami začínal deň pracovného pokoja 
hodinou zodpovedajúcou začiatku prislúchajúceho kalendárneho dňa a končil 
uplynuEm 24 hodín od jeho začiatku

Zrušíme povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o nevykonávaní zrážok zo 
mzdy 
Spresníme konkurenčnú doložku
Upravíme lehotu na vystavenie zápočtového listu
Zrušíme súbeh víkendových príplatkov s príplatkom za sviatok

Skrá[me lehotu fikEvneho doručovania v prípade nenastúpenia do zamestnania

Upravíme nárok na rodičovskú dovolenku čerpanú mužom tak, aby nedochádzalo ku 
kráteniu jeho riadnej dovolenky
Zavedieme možnosť doručovania zápočtového listu aj elektronicky so súhlasom 
zamestnanca
ZefekEvnime inš[tút sezónneho zamestnávania
Zlúčime stupne náročnos[ práce

Umožníme automa[cké uznanie odrôd uznaných v ktorejkoľvek krajine EÚ

Doplníme podmienky výroby a označovania pre nízkoalkoholické a dealkoholizované 
víno
Doplníme podmienky výroby a kvalitaEvne parametre pre vína bez zemepisného 
označenia

Zavedieme definíciu vinohradov na terasách za účelom možnos[ získania podpory

Zavedieme definíciu enológov v zmysle definície OIV (Medzinárodná organizácia pre 
vinič a víno)

VypusEme senzorickú cer[fikáciu zo zákona o vinohradníctve a vinárstve

Znížime lehotu na vydanie cer[fikátu na vinárske produkty z 30 na 15 dní
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Umožníme tlačenie čísla cer[�átu priamo na e[ketu vinárskeho produktu 

Odstránime duplicity pri zasielaní dokumentov vo vzťahu k Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správe
Umožníme vykonávať energe[ckú kontrolu aj interným/externým energe[ckým 
expertom
Zrušíme pracovné lekárstvo pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon o 
súkromnej bezpečnos[
Zrušíme povinnosť pla[teľa úhrady nahlasovať druhé odberné miesto elektrickej 
energie RTVS
Zrušíme koncesionárske poplatky pre zamestnávateľov
Zavedieme povinnosť pre RTVS informovať podnikateľa o jeho zaradení do evidencie 
pla[teľov koncesionárskych poplatkov a o zmene sadzby úhrady koncesionárskych 
poplatkov

Zrušíme každoročné predkladanie potvrdení o vlastníctve bankového účtu pri 
žiados[ach o poskytnu[e podpory v poľnohospodárstve

Zavedieme povinnosť, aby Finančná správa informovala daňový subjekt o nedoplatku 
na dani predtým, ako mu vzniknú úroky z omeškania

Zavedieme elektronickú formu faktúry ako preferovanú pre právnické osoby vo 
vzťahu k telekomunikačným službám
Zjednodušíme možnosť podania elektronickej žiados[ o formulár A1
Zrušíme povinnosť mať v gastroprevádzkach zvlášť WC pre zamestnancov a pre 
zákazníkov
Liberalizujeme hygienické požiadavky v gastroprevádzkach - napr. menší počet 
umývadiel

Zlúčime kategórie prevádzok na účely uvedenia priestorov do prevádzky tak, aby sa 
liberalizovali schvaľovacie procesy stavebného úradu

Zrušíme povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom 
práce a pracovného prostredia v stanovených intervaloch

Zrušíme povinnosť predkladať prevádzkový poriadok RÚVZ aj pre poskytovateľov 
zdravotnej starostlivos[ a zdravotníckych pracovníkov
Umožníme otvorenie prevádzky po splnení všetkých požiadaviek bez finálnej 
kontroly ÚVZ SR 
Zrušíme povinnosť vyhotovenia záznamu o posúdení rizika
Zrušíme povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska 
BOZP pre menej rizikových zamestnancov (2. kategória)

Zrušíme povinnosť podávať žiadosť na odstránenie azbestu zo stavby na RÚVZ pred 
začiatkom výkonu práce

Zrušíme povinnosť predkladať ÚVZ SR oznámenie o zložení a označovaní výživových 
doplnkov alebo nových potravín z dôvodu goldpla[ngu

Zavedieme povinnosť pre ÚVZ SR poskytovať informácie  zamestnávateľovi o 
príčinách choroby z povolania
Zrušíme vstupnú lekársku prehliadku pri nástupe do zamestnania
Znížime frekvencie preškolenia geológov z 5 rokov na dobu neurčitú
Zrušíme povinnosť predkladania zmluvy o dera[zácii a zmluvy o odpadoch
Zrušíme prak[ckú časť v rozsahu 10 hodín vyžadovanú v rámci vzdelávania viazačov 
bremien 
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Povolíme odber vody na zavlažovanie z odvodňovacieho rigolu
Zrušíme povinnosť ohlasovania vybraných druhov produktov

Obmedzíme priamu právnu záväznosť vykonávacieho predpisu o emisných limitoch

Zrušíme povinnosť pravidelného čistenia okien na pracoviskách
Spresníme povinnosť vybudovať v prevádzke samostatnú miestnosť pre upratovačku 
a pre niektorých zamestnancov
Obmedzíme povinnosť hlásenia pobytu zahraničných hosE iba na cudzincov z treEch 
krajín
Zrušíme duplicitnú evidenciu pri ubytovaní v prípade EÚ občanov
Zjednodušíme postup pre víza a pracovné povolenia

Pri manipulácii a uvádzaní mäsa do obehu nastavíme prípustné zvýšenie teploty 

Zavedieme rovnaké pravidlá pre elektronickú faktúru na účely účtovníctva a ďalších 
súvisiacich predpisov, aké pla[a v zákone o DPH
Zrušíme povinnosť archivácie výplatných lisEn v papierovej forme

Umožníme pri kúpe balíka pohľadávok účtovať ich ako balík a nie jednotlivo

Zjednodušíme vyúčtovanie služobných ciest na účely zaradenia do účtovníctva a 
odpočtu DPH
Zosúladíme vymedzenie subjektov zostavujúcich IFRS závierku s európskou 
legislaEvou
Zjednodušíme elektronické uchovávanie účtovných dokladov
Znížime dobu archivácie účtovnej dokumentácie z 10 na 5 rokov
Zrušíme časové rozlíšenie pri účtovaní vybraných nákladov

Zrušíme povinnosť vyhotovovať výročnú správu pre mikro účtovné jednotky

Zrušíme povinnosť archivácie účtovných závierok
Zosúladíme obsah pojmu subjekty verejného záujmu v zákone o účtovníctve a v 
zákone o štatutárnom audite

Zrušíme prihlasovanie pravidelného a nepravidelného príjmu na Sociálnu poisťovňu

Zrušíme povinné získanie povolenia od inšpektorátu práce pri uzavreE zmluvy o 
profesionálnom vykonávaní športu maloletých

Ponecháme v súčasnos[ platnú minimálnu šírku autocvičiska 12 metrov
Zrušíme povinné zača[e vykonávania živnos[ do 2 rokov od založenia 

Zrušíme viazanú živnosť realitná činnosť a preradíme ju do zoznamu voľných živnosE

Upravíme podmienky pre živnostenské podnikanie od 16 rokov 
Upravíme podmienky odbornej spôsobilos[  pre získanie oprávnenia na vykonávanie 
viazanej živnos[ „zasielateľstvo"
Zjednodušíme vykonávanie činnos[ športového maséra
Zavedieme inš[tút všeobecnej voľnej živnos[
Zjednodušíme požiadavky na odbornú kvalifikáciu potrebnú na založenie cestovnej 
kancelárie

Rozšírime živnosť pohos[nská činnosť o výrobu a predaj výrobkov z mäsa, pekárskej 
a cukrárskej  vyroby, spracovanie mlieka a výrobkov z neho 

Zrušíme posielanie nulových výkazov DPH pri prerušení živnos[
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Zjednodušíme získanie živnostenského oprávnenia pre príbuzné činnos[

Odstránime duplicitné a triplicitné kontroly vykonávané zo strany orgánov verejnej 
správy (inšpektorát práce, SOI, RÚVZ, Živnostenský úrad) v súlade so zásadou 
„jedenkrát a dosť!"

Zrušíme pokutu Živnostenského úradu za neuvedenie registra na faktúre a čísla 
zápisu
Zjednodušíme podmienky odbornej spôsobilos[ pri gastroprevádzkach
PrehodnoEme výšku pokút ukladaných zo strany Sociálnej poisťovne
Zrušíme povinnosť SZČO oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia do 30 dní 
od pozastavenia alebo zrušenia živnos[
Zrušíme oznamovanie nízkych pohľadávok Sociálnou poisťovňou
Zvýšime hranicu príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, ktorá je oslobodená 
od povinného dôchodkového poistenia

Zrušíme duplicitné oznámenia Sociálnej poisťovni pri zániku nemocenského poistenia

Zavedieme jeden registračný list fyzickej osoby a zlúčime výkaz poistného a 
príspevkov s mesačným výkazom poistného a príspevkov
Zadefinujeme podmienky práce vysokoškoláka vo forme dohody o brigánickej práci 
študentov počas leta
Zrušíme nahlasovanie prerušenia poistenia v prípade čerpania OČR
Zrušíme povinnosť predkladania dokumentov vydaných Sociálnou poisťovňou pri 
kontrole subjektu zo strany Sociálnej poisťovne
Zrušíme kontrolu povolenia na prevádzke, ktoré vydal Colný úrad

Zrušíme povinnosť písomne uvádzať pôvod potravín v jedlách na jedálnych lístkoch

Znížime počet dokladov vyžadovaných od prevádzkovateľa SBS
Zrušíme podmienku vysokoškolského vzdelania na prevádzkovanie detekEvnej služby 
a odbornej prípravy a poradenstva

Zrušíme povinnosť prevádzkovateľa bezpečnostnej služby oznámiť Krajskému 
riaditeľstvu policajného zboru zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiados[ o 
udelenie licencie 

Skrá[me lehotu na uchovávanie evidencie pre prevádzkovateľa odbornej prípravy z 5 
na 3 roky
Upravíme podmienky pre prepravu cenín v zákone o poskytovaní služieb v oblas[ 
súkromnej bezpečnos[
Zrušíme možnosť uložiť pokutu prepravným firmám v prípade, ak nesťahujú údaje z 
kariet všetkých šoférov každých 28 dní 
Upravíme podmienku potvrdenia o vedení účtu pri žiados[ o dotáciu - bude 
postačovať hodnoverné preukázanie tejto skutočnos[
Zavedieme možnosť zakúpiť si diaľničnú známku na ľubovoľný počet dní, najviac 365 
dní
Zrušíme povinnosť zakúpenia diaľničnej známky za prívesný vozík
Zavedieme novú diaľničnú známku na ťažné vozidlo
Znížime počet minimálnych rozborov vody za rok 
Zavedieme povinnosť pre stavebný úrad vopred špecifikovať všetky potrebné 
doklady pre úspešné ukončenie kolaudácie a rekolaudácie
Zavedieme postup, podľa ktorého by bežné úpravy nadzemných líniových stavieb 
telekomunikačných vedení podliehali iba ohláseniu
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Ustanovíme lehotu na dĺžku stavebného konania

Upravíme podmienky akreditácie v Slovenskej národnej akreditačnej službe (SNAS)

Znížime finančné zaťaženie dotknutých podnikateľov preradením technického 
zariadenia „tlaková nádoba stabilná" do skupiny B b1
Znížime frekvenciu revízie elektrických rozvodov v ubytovacích zariadeniach z 3 na 5 
rokov 

Zrušíme duplicitné školenia a vzdelávania v prípade vyhradených technických 
zariadení používaných v podzemí (bane)
Zabezpečíme, aby Hlavný banský úrad vydával oprávnenia na výchovu a vzdelávanie 
len pri činnos[ach vykonávaných v podzemí

Zabezpečíme, aby Hlavný  banský úrad vydával oprávnenie právnickým osobám len 
na kontrolu takých vyhradených technických zariadení, ktoré sú umiestnené v 
podzemí

Odstránime duplicity školení a vzdelávania, na základe ktorých vydáva Hlavný banský 
úrad oprávnenia

Odstránime povinnos[ malých firiem vo vzťahu ku kapitálovému fondu

Zrušíme povinné vedenie rezervného fondu v obchodných spoločnos[ach

Zavedieme možnosť vydávať rozličné druhy akcií (zakladateľské a investorské) 
spoločnos[am s premenlivým základným imaním
Upravíme konanie e-valných zhromaždení spoločnosE za účelom zvýšenia právnej 
istoty

Zrušíme požiadavku na overenie podpisu predsedu valného zhromaždenia

Zavedieme možnosť registrovania práva požadovať nadobudnu[e akcií (call opcia) 
obdobne, ako je to v prípade práva požadovať prevod akcií (drag along) pri 
jednoduchej spoločnos[ na akcie 

Doplníme lehotu na nápravu nedostatku pred rozhodnuEm súdu o zrušení 
spoločnos[
Liberalizujeme test krízy a prehodnoEme ustanovenia o kríze

Zrušíme platenie preddavku likvidátorovi vo výške 1500 eur za zrušenie s. r. o.

Zavedieme povinnosť pre Obchodný register do 5 pracovných dní opraviť alebo 
zosúladiť údaje uvedené v Obchodnom registri
Zavedieme inš[tút malého liehovaru
Umožníme daňovému subjektu predložiť doklady o nákupe a predaji 
spotrebiteľského balenia liehu v lehote 5 pracovných dní
Zrušíme duplicitné oznamovacie povinnos[ pri otvorení novej prevádzky 
(Živnostenský a Colný úrad)
Zrušíme povinnosť podávať štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
Spresníme slovenskú legislaEvu pre vývozy v zjednodušenom postupe na účely 
spotrebnej dane z alkoholických nápojov
Upravíme povinnosť Colného úradu cyklicky kontrolovať spotrebnú daň na [ché víno 
v prípade nulových sadzieb
Zrovnoprávnime podmienky pre získanie povolenia na predaj a distribúciu 
alkoholických nápojov
Zjednodušíme vydanie povolenia na predaj alkoholu
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Vylúčime maloobchodné predajne potravín z povinnos[ monitorovania kalibrovaným 
teplomerom
Predĺžime lehotu kalibrácie ciachovaných teplomerov v chladničke a mrazničke na 
každých 5 rokov
Zružíme zákaz zmrazovania selekEvne podľa druhu potravín
Liberalizujeme právnu úpravu povinnos[ mať sklad organického odpadu pre malé 
prevádzky
Znížime počet evidencií v zariadeniach spoločného stravovania

Umožníme používanie potravín na podnikateľské účely aj od predajcov „z dvora" 

Zrušíme povinnosť zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami mať vo firme 
osobu zodpovednú za oznamovanie pro[spoločenskej činnos[
Zverejníme „náhodný" kľúč výberu spravodajských jedno[ek

Znížime frekvenciu šta[s[ckého vykazovania a zrušíme niektoré štvrťročné zisťovania

Liberalizujeme pracovné polohy v súlade s best prac[ces členských štátov EÚ

Umožníme dočasne pokračovať v jazde aj po odobraE technického prekazu, ak sa 
nejedá o stav, ktorý ohrozuje ostatných

Zrušíme pokutu za oneskorené podanie prehľadu k dani zo závislej činnos[

Zavedieme inš[tút druhej šance pri ukladaní pokút

Umožníme uviesť v plnomocenstve, že sa osoba splnomocňuje na všetku 
komunikáciu s daňovým úradom a zároveň má umožnený plný prístup do zóny eKasa

Znížime lehotu na uskutočnenie daňovej kontroly
Sprístupníme saldokonto daňovníka na portáli Finančnej správy
Zavedieme možnosť neakceptovania duplicitného výkazu (napr. pri podaní daňového 
priznania k DPH)

Skrá[me lehotu na zánik práva vyrubiť daň pri odpočte daňovej straty zo 7 na 5 rokov

Skrá[me lehotu na vyrubenie úroku z omeškania 
Zrušíme povinnosť mať v ambulancii akupunkturistu zdravotnú sestru 
Zrušíme povinnosť oznamovať zdravotným poisťovniam presné odpracované dni v 
prípade dohody o vykonaní práce
Zavedieme oznamovaciu povinnosť pre Sociálnu poisťovňu a úrady práce voči 
zamestnávateľom vo vzťahu k zmenám sadzieb poistného
Zrušíme odvod do zdravotnej poisťovne pri odpredaji vyradeného motorového 
vozidla z dlhodobého majetku spoločnos[

Zrušíme povinnosť zamestnávateľa opravovať spätne výkazy preddavkov na 
zdravotné poistenie pri spätnom priznaní invalidného  dôchodku zamestnancovi

Znížime frekvenciu školení personálu v reštauráciách vo vzťahu k hygiene z každých 2 
na 5 rokov

Umožníme odpočet paušálnych daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnos[

Zrušíme podmienku kapitalizácie vynálezu chráneného patentom, úžitkovým vzorom, 
so�véru pre účely uplatnenia patent boxu
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Znížime frekvenciu podávania prehľadu o zrazených preddavkoch na daň zo závislej 
činnos[ na raz ročne (v súčasnos[ mesačne)

Zvýšime daňový limit na výdavky za reklamné predmety zo 17 eur na 50 eur

Rozširime aplikáciu zrážkovej dane na prieskum a na príležitostnú prácu

ZjednoEme definíciu nákladov na prijaté úvery a pôžičky s legislaEvou EÚ

Zrušíme povinnosť transferového oceňovania medzi subjektmi vykonávajúcimi 
hospodársku činnosť v SR
Zavedieme zrýchlené odpisovanie nevymožiteľných pohľadávok
Budeme pokračovať v nepriamych s[muloch podpory výskumu a vývoja v 
podnikateľskom sektore

Znížime frekvenciu zasielania prehľadov zo závislej činnos[ z mesačnej na štvrťročnú 

Znížime daň z kryptomien
Zrušíme eKasu pre podnikateľov v taxislužbe, ktorí podnikajú cez aplikácie ako Uber/
Bolt
Zrušíme limity odpisov dlhodobého majetku pri jeho prenájme
Zavedieme možnosť odpočtu daňovej straty za posledných 5 rokov bez obmedzenia 
na jednotlivé roky
Zrušíme časové rozlíšenie na zaplatené cer[fikáty
Zavedieme rovnaké zdaňovanie pri platení dane z výnosov z predaja cenných 
papierov
Zmeníme lehoty na zasielanie výkazu o zrazenej zrážkovej dani
Upravíme režim zdaňovania zamestnaneckých akcií
Zrušíme inš[tút mikrodaňovníka
Zrušíme prevodový mosEk a zdaňovanie vychádzajúce z IFRS hospodárskeho 
výsledku

Zjednodušíme právnu úpravu zdaňovania príjmov zo sponzorských zmlúv v športe

Zrušíme udeľovanie súhlasu s citáciou slovenských technických noriem platných len 
na území Slovenska zo strany úradu

Zavedieme univerzálnejšie povolenie na odber elektriny oslobodenej od dane

Liberalizujeme registračné a evidenčné povinnos[ v prípade výroby elektriny z 
obnoviteľných zdrojov
Rozšírime možnos[ vypovedania zmluvy pre firmy zapojené do systému duálneho 
vzdelávania
Liberalizujeme požiadavky na bezpečnosť tex[lnych vlákien
Umožníme zvoliť výhodnejšie dodávky tepla
Zmeníme nastavenie určovania výšky minimálnej mzdy na 60 % mediánu z 
predchádzajúceho roka
Znížime frekvenciu kontrol požiarnych uzáverov 

Zrušíme povinné členstvo v profesijných komorách daňových poradcov a audítorov

Zjednodušíme a odstránime duplicity z výkazov vo vzťahu k Národnej banke 
Slovenska
Zrušíme platby za odber povrchových a podzemných vôd v prípade, ak sa voda 
používa na zavlažovanie v poľnohospodárstve
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Zúžime povinnosť získavania súhlasu orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, v prípade odovzdávania odpadov vhodných na využi[e v domácnos[ 
iba na nebezpečné odpady

Zavedieme jednoduchšie zasielanie evidencií do informačného systému odpadového 
hospodárstva (ISOH)

Zmeníme podmienky nevyhnutné na vyradenie starých vozidiel z evidencie

Zrušíme povinnosť vypracovania evidenčných listov odpadu
Zrušíme povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o neobalových materiáloch a 
ohlasovať ministerstvu údaje z nej
Zrušíme inš[tút koordinačného centra
Zrušíme povinnosť podnikateľa zisťovať, či zamestnanci jeho dodávateľa 
nevykonávajú nelegálnu prácu
Zjednodušíme skladovacie podmienky mäsových výrobkov
Upravíme definíciu tepelného opracovania mäsového výrobku
Liberalizujeme podmienky používania mechanicky separovaného mäsa

Zavedieme do zákona ustanovenie, podľa ktorého je neprimeranou podmienkou 
neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnos[, ktorá je najviac 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry

Odstránime neprimeranú podmienku v obchode s potravinami vypustením zákazu 
predaja pod nákupnú cenu

Odstránime neprimeranú podmienku v obchode s potravinami vypustením zákazu 
nákupu za nižšie ako ekonomicky oprávnené náklady 

Odstránime neprimeranú podmienku v obchode s potravinami vypustením zákazu 
zníženia kúpnej ceny
Znížime likvidačné pokuty v sektore obchodu s potravinami
Zavedieme pre autoškoly možnosť učiť prostredníctvom e-Learningu

Rozšírime možnosť pre inštruktora autoškoly používať v obci výcvikové vozidlo 
označené odnímateľným transparentom, vestou, odnímateľnou reflexnou fóliou 
alebo iným spôsobom aj mimo výcviku v kurzoch

Zavedieme alternaEvnu možnosť zaznamenávania výučby a výcviku účastníka 
autoškoly
ZjednoEme prístupy do  informačných systémov verejnej správy
Zavedieme hromadné ukladanie správ z elektronickej schránky vo forme uceleného 
archívu
Zjednodušíme požiadavky pri vydávaní povolenia na distribútora

Zavedieme generálny pardón pre porušenie povinnos[ hospodárskych subjektov 
oznámiť zmeny údajov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov

Odstránime povinnosť pre hospodárske subjekty ohlasovať zmenu údajov vykonanú 
v Obchodnom registri aj Úradu pre verejné obstarávanie

Zavedieme možnosť uzavre[a zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní aj so 
subjektom, ktorý má nedoplatky na odvodoch a daniach za následného započítania 
pohľadávok

Upravíme moment nadobudnu[a účinku prevodu väčšinového obchodného podielu 
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Zúžime povinnosť predkladania úradne osvedčených kópií dokladov v prípade 
finančnej kontroly a auditu
Zavedieme aplikáciu princípu „only once encoding“ –  poskytnu[e informácie iba raz 
– v prípade finančnej kontroly a auditu
Zabezpečíme včasné vrátenie dokumentácie povinnej osobe v nadväznos[ na 
ukončenie finančnej kontroly a auditu

Zavedieme aplikáciu princípu primeranos[ pri výkone finančnej kontroly a auditu

Zavedieme povinnosť vypracovania finálnej správy, ak nedostatky nemajú negaEvny 
vplyv na povinnú osobu alebo finančnú operáciu

Stanovíme za moment ukončenia finančnej kontroly vypracovanie návrhu správy, 
ktorý sa bude považovať za finálnu správu, ak sa neuplatnia námietky

Zavedieme povinnosť zdôvodnenia zistení a vyhodnotenia námietok v návrhu 
finálnej a čiastkovej správy
Upravíme proces auditu, aby k prerokovaniu záverov auditu došlo až po doručení 
návrhu správy a námietkach 

Zavedieme inš[tút preskúmateľnos[ správy z vládneho auditu ministrom financií

Zavedieme možnosť „opravy“ finálnej správy formou dodatku
Posilníme pôsobnosť dohľadového orgánu nad výkonom auditu
Upravíme rozlišovanie služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní v prípade podlimitnitých civilných zákaziek 
Upravíme pravidlá verejného obstarávania pri dotovaných subjektoch
ZefekEvnime obstarávanie bežných tovarov, služieb a stavebných prác
Objasníme výklad ustanovenia o možnos[ predloženia ponuky alebo návrhu v inom 
ako štátnom jazyku

Odstránime povinnnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa preskúmavať, či 
majú účastníci prípravných trhových konzultácií nejaký vzťah k záujemcom alebo 
uchádzačom

Zúžime rozsah povinnos[ verejného obstarávateľa a obstarávateľa skúmať všetky 
referencie jednotlivých záujemcov a uchádzačov
VypusEme zo zákona o verejnom obstarávaní ustanovenia týkajúce sa „zjavne 
nedôvodných námietok“ a „zjavne nedôvodného odvolania“ 
Umožníme navrhovateľovi doplatenie kaucie v správnej výške na základe výzvy 
Úradu pre verejné obstarávanie

Zúžime a spresníme definíciu zjavne nedôvodných námietok za účelom eliminácie 
subjekEvneho pohľadu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie

Odôvodníme účel novej právnej úpravy, ktorá umožňuje uzavrieť rámcovú dohodu 
najviac na 6 mesiacov

Odôvodníme účel zavedenia výnimky pre pátracie a bezpečnostné služby a úpravy 
niektorých ďalších ustanovení v zákone o verejnom obstarávaní

Upravíme obmedzenie výšky ceny plnenia v prípadoch, že pôvodný dodávateľ už časť 
plnenia dodal
Zavedieme povinné uverejnenie zákazky s nízkou hodnotou a použi[e elektronickej 
komunikácie
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Zabezpečíme zrušenie Rady v rámci Úradu pre verejné obstarávanie a jej nahradenie 
špecializovaným súdom
Zabezpečíme zastrešenie profesionalizácie verejného obstarávania Úradom pre 
verejné obstarávanie namiesto odborných garantov
Zúžime povinnosť odborných garantov týkajúcu sa absolvovania odbornej prípravy 
zabezpečovanej Úradom pre verejné obstarávanie

Zavedieme možnosť splnenia povinnos[ uplatnením environmentálneho hľadiska 
namiesto sociálneho hľadiska, resp. ich kombináciou podľa potrieb a možnosE 
verejného obstarávateľa 

Zavedieme možnosť pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa overiť v 
informačnom systéme verejnej správy podlžnos[ úspešného uchádzača voči štátu bez 
nutnos[ požadovania dokladov od uchádzača
ZefekEvnime a zúčelníme výkon inšpekcie práce
Odstránime goldpla[ng v zákone o verejnom obstarávaní v prípade zákaziek na 
poskytnu[e služieb v oblas[ výskumu a vývoja 
Odstránime goldpla[ng v zákone o verejnom obstarávaní v prípade zákaziek s 
príspevkom verejných obstarávateľov
Zavedieme možnosť uzatvárať zmluvy elektronicky prostredníctvom ÚPVS aj medzi 
súkromnými osobami
Liberalizujeme podmienky pre registráciu spotrebnej dane pre distribútorov  
pohonných hmôt
Zrovnoprávnime podmienky predaja pre slovenských predajcov respirátorov so 
zahraničnými distribútormi

Zrušíme vyhradené nákupné časy pre seniorov v malých prevádzkarňach

Predĺžime lehotu na možnosť predaja porciovaných trvanlivých syrov
Zreálnime nahlasovacie povinnos[ včelárov pri kočovaní tak, aby nemuseli predvídať 
konkrétne dátumy kvitnu[a medonosných rastlín

Prispôsobíme daňové predpisy výdavkom za testovanie zamestnancov na COVID-19

Rozšírime výnimku na možnosť výpomoci príbuzných na všetky firmy
Zrušíme zdravotné odvody na pasívne príjmy fyzických osôb
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