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Spravodajca 07/2020 
 

 
V tomto Spravodajcovi prinášame doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú štvrtého opatrenia pre 
zmiernenie dopadov koronakrízy, ktoré bolo zverejnené koncom minulého týždňa. Opatrenie 
sa týka osôb, ktoré nespadali do žiadnej skupiny, ktoré riešili predchádzajúce Opatrenia.  
 
Parlament v minulom týždni schválil aj novelu zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá 
poskytuje dočasnú ochranu podnikateľov pred veriteľmi a odklad platby nájomného.  
 
Nižšie uvedené informácie nadväzujú na informácie uvedené v predchádzajúcich 
Spravodajcoch. 
 
 
1. Štvrté opatrenie – Riešenie pre vybrané osoby 

Štvrté opatrenie upravuje návrh vlády k riešeniu situácie pre SZČO (napr. ktoré neplatili sociálne 
poistenie a nespadajú pod predchádzajúce Opatrenia) a pre spoločníka (a zároveň 
konateľa) jednoosobovej spoločnosti. Opatrenie uvádza kritéria a požiadavky, ktoré musí SZČO 
a jednoosobová spoločnosť splniť, aby mali nárok na získanie príspevku (okrem iného - pre 
kumulatívny obrat za rok 2019 je určená minimálna hranica vo výške 2.400 EUR a pre zisk po 
zdanení maximálna hranica vo výške 9.600 EUR; pri zahájení činnosti v priebehu roka 2019 sa 
hranice prepočítavajú alikvotne na počet mesiacov vykonávania činnosti v roku 2019).  

Podmienkou pre získanie príspevku je, že SZČO a spoločník jednoosobovej spoločnosti nemajú od 
13. 03. 2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti. 

Štvrté opatrenie  je možné nájsť spolu so žiadosťou na poskytnutie príspevku a s návodom na jej 
vyplnenie, tak ako pri predchádzajúcich Opatreniach, na www.pomahameludom.sk a tiež na 
www.neprepustaj.sk.  

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu je vo výške 105 EUR za marec 2020 a 210 EUR za 
mesiac apríl a máj 2020. 

 

2. Termíny na podanie žiadostí na poskytnutie príspevkov podľa všetkých Opatrení 

Žiadosti na poskytnutie príspevkov za mesiac marec 2020 je potrebné podať do 15.5.2020. Žiadosti 
za mesiac apríl a máj je potrebné podať do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
kalendárnom mesiaci, za ktorý žiadateľ žiada o poskytnutie príspevku. 

 

3. Zrušenie podmienky – “podnik v ťažkostiach“ 

Z pôvodných podmienok, ktoré mali pri podávaní žiadosti o príspevok  zamestnávatelia  vo vyhlásení 
zamestnávateľa prehlásiť, vypadla v minulom týždni podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach". 

Pri podávaní žiadostí o príspevok tak už zamestnávatelia nemusia preverovať, či sú "podnik v 
ťažkostiach". To platí aj pre SZČO ako zamestnávateľa, ak si bude uplatňovať príspevok na svojich 
zamestnancov. 
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Podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach" však zostala platná pre SZČO a spoločníkov 
jednoosobových spoločností, ktoré si žiadajú o príspevok na seba (v zmysle druhého a štvrtého 
opatrenia). 

 

4. Dočasná ochrana  podnikateľov pred veriteľmi a opatrenia týkajúce sa nájomného 

Dočasná ochrana podnikateľov 

Ako sme uvádzali v predchádzajúcom spravodajcovi, vláda schválila aj návrh zákona v oblasti 

ochrany podnikateľov pred veriteľmi. Tento vládny návrh bol schválený ako novela zákona č. 
62/2020 Z.z. 
 
Zákon určuje, ako je chránený podnikateľ, ktorému je poskytnutá dočasná ochrana, ako a kde má 
požiadať o dočasnú ochranu, kto môže požiadať o dočasnú ochranu a kedy dočasná ochrana zaniká 
(najskôr 1.10.2020, najneskôr 31.12.2020). 
 
Opatrenia týkajúce sa nájomného 

Novela zákona č. 62/2020 Z.z, upravuje tiež jednostranné ukončenie nájmu tým, že do zákona 
zavádza ustanovenie, na základe ktorého prenajímateľ nehnuteľností (vrátane nájmu bytov 
a nebytových priestorov), nebude môcť do 31.12.2020 jednostranne ukončiť nájom pre omeškanie 
nájomcu s úhradou nájomného (vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom), ktoré je 
splatné v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 a nájomné nebolo uhradené z dôvodu 
pandémie. Je na nájomcovi, ako dôvod oneskorenej úhrady prenajímateľovi zdokumentuje.  
 
 

5. Informácie finančnej správy 

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk nasledovné 
dokumenty: 

KORONA OPATRENIA – Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti dane z pridanej hodnoty 

KORONA OPATRENIA – Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti dane z príjmov 

KORONA OPATRENIA – Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti účtovníctva 

 

Situáciu stále sledujeme. Ako budú navrhované zmeny schválené parlamentom a prenesené do 
praxe a aké ďalšie zmeny budú prijaté vás budeme priebežne informovať. 

 
 
 
 
Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. 
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za 
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych 
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.  
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