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Posielame Vám prehľad nových právnych predpisov.

Pozrieť si e-mail v prehliadači.

Legislatívne novinky
za obdobie 12/2018
Dobrý deň,
dovoľujeme si Vám zaslať prehľad nových právnych predpisov za obdobie december 2018.
Okrem nich zavádzame do tejto služby malú novinku. Právne predpisy, ktoré budú
mať vzhľadom na svoj charakter vplyv na väčšiu skupinu ľudí, budú farebne
odlíšené, aby neušli Vašej pozornosti. Ako príklad môžete vidieť hneď prvý zákon v
poradí:

Zákon č. 343/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Vymáhanie alebo zabezpečenie premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy už
nebude možné. Možné bude len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý však
v čase urobenia úkonu o premlčaní vedel.
Právne účinný od: 05.12.2018

Zákon č. 344/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Novela, ktorá je mediálne známa ako „Dankova novela zákona o politických
stranách“, prináša najmä tieto novinky: názov strany nebude môcť niesť meno jej
lídra alebo inej osoby, každá strana bude musieť mať sídlo, strany budú musieť mať
určité vnútorné orgány s minimálnym počtom členov, vrátane štatutárneho orgánu,
stranám sa zavádza minimálny počet členov, zavádzajú sa nové pravidlá pre
financovanie strán a iné.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
Do zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza viacero novôt. Medzi ne patrí
napríklad koncepčná zmena delenia zákaziek, v rámci ktorej sa ustanovuje nový
druh zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu zákon o verejnom
obstarávaní nebude vzťahovať. Došlo k vyprecizovaniu postupu zadávania zákaziek s
nízkou hodnotou a taktiež sa zavádza nové zjednodušené paragrafové znenie
postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek. Ďalej „zjemňuje“ prílišná tvrdosť
súčasnej úpravy uzatvárania dodatkov na úroveň európskych smerníc. Zavádza sa
nové znenie právnej úpravy pri dynamickom nákupnom systéme. Novela prináša
viacero ďalších zmien.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových
organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V našom právnom poriadku sa objavuje tento nový zákon. Nový zákon má za cieľ
vybudovať spoľahlivý a jednotný zdrojový register mimovládnych neziskových
organizácií. Register má predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj
údajov o občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách
zamestnávateľov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách a
neinvestičných fondoch.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z.
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony
Touto novelou sa zavádzajú rekreačné poukazy pre zamestnancov, podpora
cykloturistiky a možnosť poskytnutia investičnej pomoci s cieľom podpory
domáceho cestovného ruchu. Novela zasahuje aj do Zákonníka práce, kde zavádza
nový právny inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 350/2018 Z. z. o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č.
87/2017 Z. z.
Štát prehral súdny spor o tzv. „Duckého zmenky“. Rozhodol sa preto zákonom
zamedziť možnosť vykonania exekúcie na aktíva (majetok) držiteľa povolenia na

RSS

dodávku plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie a ktorý je právnickou
osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (rozumej: SPP, a.s.). Zároveň
zmenil pravidlá odkladu vykonateľnosti dovolaním napadnutého súdneho
rozhodnutia tak, že v prípade podania dovolania v konaní o zmenkách nastáva
odklad vykonateľnosti súdneho rozhodnutia ihneď.
Právne účinný od: 12.12.2018

Zákon č. 351/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.
z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrušuje sa možnosť vymáhania nedoplatkov na zdravotnom poistení
prostredníctvom platobného výmeru vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Nedoplatky budú na prvom stupni vymáhať len poisťovne. Za
účelom zlepšenia prerozdeľovania poistného sa prijal nový parameter „viacročné
nákladové skupiny“, podľa ktorého sa na základe nákladov z posledných troch
rokov pre každého poistenca stanoví index rizika nákladov.
Právne účinný od: 30.12.2018

Zákon č. 352/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z
alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Cieľom novely bolo upraviť základnú sadzbu dane na pohonné látky, stanoviť
povinnosť označovania pohonných látok identifikačnou látkou a podmienky jej
výroby, distribúcie a nakladania s touto identifikačnou látkou a zaviesť opatrenia
sprevádzajúce zavedenie zdanenia výživových doplnkov bez zbytočného
administratívneho zaťaženia daňových subjektov.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 353/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.
z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov
Posilňuje sa pozícia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v
súvislosti s agendou prieskumných území, najmä z hľadiska rozšírenia možností
zamietnutia návrhu na určenie prieskumného územia z dôvodu objektívnej
nemožnosti využívať ložisko vyhradeného nerastu a z dôvodu rozporu s verejným
záujmom.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 365/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zámerom novely je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením
jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov pri vykonávaní
inšpekcie (správ o výsledkoch školskej inšpekcie). Do zákona sa tiež s ohľadom na
GDPR dopĺňa rozsah osobných údajov, ktoré bude možné spracúvať pri vybraných
činnostiach.
Právne účinný od: 20.12.2018

Zákon č. 366/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Cieľom tejto novely je len posunutie termínu posudzovania znakov závislej práce u
fyzickej osoby, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu z pohľadu zákona č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.
Právne účinný od: 30.12.2018

Zákon č. 367/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov
Základná škola od 1. septembra 2016 čerpať príspevok na skvalitnenie podmienok
na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Novelou
sa predlžuje prechodné obdobie, v ktorom sa umožní poskytovanie príspevku aj na
žiakov z domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
Právne účinný od: 30.12.2018

Zákon č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení a 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
Podnikatelia budú povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať novú
registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so
systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa. Podnikatelia sa k systému eKasa
celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od
1.4.2019 do 30.6.2019. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii
bude mať finančná správa informáciu okamžite.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Dochádza k implementácii smerníc EÚ do nášho zákona o DPH. Dochádza k
zavedeniu harmonizovaných pravidiel pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno
vymeniť za tovary alebo služby. Od 1. januára 2019 sa zavedie obratový limit pre
zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené len v jednom členskom štáte EÚ a ktoré
poskytujú digitálne služby nezdaniteľným osobám usadeným v inom členskom štáte.
Ruší sa inštitút zábezpeky na daň pri registrácii rizikových zdaniteľných osôb za
platiteľov dane.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019
Prijal sa historicky prvý zákon o štátnom rozpočte bez deficitu.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 372/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z.
z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Aplikačná prax si vyžaduje precizovanie už zavedených inštitútov. Preto novela
jednoznačnejšie a zrozumiteľnejšie definuje možnosti vyjadrenia osôb
vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu, zavádza možnosť zastavenia finančnej
kontroly alebo auditu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, špecifikuje proces
hodnotenia kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu, upravuje kompetencie
a zloženie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit, upravuje systém následného
monitorovania a overovania prijatých opatrení, mení proces oznamovania
podozrení zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného
správneho deliktu a iné.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 373/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z.
z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
Novela je považovaná za potrebný nástroj pre ďalšie zvýšenie odolnosti bánk SR s
ohľadom na pretrvávajúce výzvy pre finančnú stabilitu. Zákon zavádza niekoľko
dôležitých regulačných povinností a nástrojov pre banky, ktoré vyplývajú
predovšetkým zo smerníc EÚ a týkajú sa najmä procesu konkurzu banky. Bremeno
zlyhania inštitúcie majú znášať namiesto daňovníkov akcionári a veritelia. Zrušuje sa
povinnosť zriadiť Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie. Súčasne sa
novelizuje aj zákon o spotrebiteľských úveroch, v ktorom sa zavádza legislatívna
úprava, ktorá sa týka najmä financovania pri motorových vozidlách spôsobom, aby
sa spotrebiteľovi na konci splácania úveru umožnilo rozhodnúť, ako s
nadobudnutým automobilom naloží, napr. zaplatením poslednej splátky alebo
vrátením leasingovej spoločnosti.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z.
z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony
Novelou sa reaguje na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. Prijala sa
úprava prístupov zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom v
elektronickej zdravotnej knižke, zmena spôsobu zapisovania a rozsahu zapisovaných
údajov do pacientskeho sumára, zmena v procese vydávania elektronických
preukazov zdravotníckeho pracovníka, vydávanie elektronických preukazov
pracovníka v zdravotníctve, nová úprava vedenia zdravotnej dokumentácie v
elektronickej podobe a zosúladenie poskytovania sprístupňovania údajov zo
zdravotnej dokumentácie vedenej v elektronickej aj listinnej podobe. Ďalej sú
zavedené nové spôsoby uzatváranie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej
starostlivosti ako aj odstúpenie od uzatvorenej dohody elektronicky a iné rôzne iné
zmeny a úpravy.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.
z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Novela upravuje podmienky zavedenia tzv. „obedov zadarmo“ pre deti posledného
ročníka materských škôl a deti základných škôl.

Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
Cieľom novely je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a
pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom
zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily.
Novela prináša najmä tieto zmeny: rozšírenie možností vstupu štátnych príslušníkov
tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania, úprava
podporných dokladov predkladaných k žiadosti, skrátenie lehôt pre posudzovanie
žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie, zavedenie povinnosti
zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné miesta, skrátenie lehôt pre
posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na
30 dní. Do Zákonníka práce sa zavádza zákaz pre zamestnávateľa obmedzovať
zamestnanca v možnosti informovať o svojej mzde. Ide o opatrenie, ktoré má
prispieť k zabráneniu zneužívania príchodu občanov tzv. tretích krajín na slovenský
pracovný trh na sociálny dumping najmä v mzdovej oblasti.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 377/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o
podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zámerom tejto novely je dosiahnuť, aby bolo zrušené dotovanie na spaľovanie dreva
v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických
porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Týmto sa má zamedziť výrubu
lesov, ktorého cieľom je len spálenie získaného dreva.
Právne účinný od: 01.01.2019

Zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o
doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov
Ide o mimoriadne kontroverzný zákon, ktorý zavádza 2,5 % odvod z čistého obratu
obchodných reťazcov. Zákon bude preskúmaný Ústavným súdom SR, takže
uvidíme, ako dlho bude platiť. Veríme, že prijímatelia tohto zákona potom uhradia
následnú škodu spôsobenú štátu. Alebo nie?
Právne účinný od: 01.01.2019

Zistili ste po prečítaní prehľadu, že potrebujete o niektorom z novoprijatých
právnych predpisov viac informácií, že potrebujete upraviť alebo vyhotoviť právne
dokumenty alebo potrebujete inú právnu pomoc? Radi tak urobíme. Kontaktujte
nás cez Online poradňu:
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