
                    

 

          

 

 

 

Vážený pán 

         Eduard Heger 

         predseda Vlády SR 

         Úrad vlády SR 

         Námestie slobody 1 

         813 70 Bratislava 

 

         Bratislava, 9. 2. 2023 

       

Vážený pán predseda vlády SR, 

nadväzujúc na spoločný apel zamestnávateľských a podnikateľských organizácií z novembra 2022 sa na Vás 
obraciame opäť, aby sme Vás požiadali o zastavenie prijímania legislatívnych zmien s negatívnym dosahom na 
podnikateľský sektor. Exemplárne sa to týka Návrhu novely zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z 
podnikania v regulovaných odvetviach, ktorou sa má tento nesystémový odvod zvýšiť na 3-násobok a zvýšiť tak 
daňové zaťaženie vybraných firiem o takmer 10 % ročne, pričom jeho uplatnenie sa má údajne rozšíriť na ďalšie 
sektory hospodárstva, bankový sektor nevynímajúc.  

Ako už od predloženia tohto návrhu upozorňujú všetky odborné združenia, rovnako ako nezávislí odborníci, tento 
návrh má zásadné dopady na vybrané odvetvia a firmy, ktoré ohrozia ich hospodárenie a investičné plány 
a s najväčšou pravdepodobnosťou vytvoria silný tlak na ďalšie zvyšovanie cien za ich tovary a služby. Za 
zásadné považujeme i to, že z dôvodu enormného zvyšovania odvodového zaťaženia firiem, v  dôsledku vyššie 
uvedených zmien, bude s najväčšou pravdepodobnosťou ohrozené zvyšovanie platov tisícok zamestnancov 
pracujúcich v týchto firmách.  

Ako je Vám určite známe, Slovenská republika stále nerealizovala zásadný rámec opatrení, ktorým by 
kompenzovala podnikom, najmä tým veľkým, bezprecedentný nárast cien energií. Naopak, v rozpore so sľubmi sa 
podnikatelia dočkali nárastu regulovaných poplatkov za elektrickú energiu vo výške 51 EUR/MWh, čo je jav, ktorý 
v našej histórii nemá obdobu.  

Podľa posledných vyjadrení a diskusie v NR SR bude návrh zákona rozšírený aj o povinnosť platenia osobitného 
odvodu pre bankový sektor. Dovoľujem si opätovne poukázať na hroziace dôsledky, kedy zdanenie bánk vo forme 
osobitného odvodu výrazne obmedzí priestor na úverovanie obyvateľstva, podnikateľov a štátu, teda podporu a 
rast slovenského hospodárstva v čase energetickej nedostatočnosti, vysokej inflácie a geopolitickej nestability. 

Ako veľmi dobre viete, podnikateľský sektor vníma v vysokou mierou rozhorčenia fakt, že táto zásadná legislatívna 
zmena prinášajúca bezprecedentný zásah do daňovo-odvodového zaťaženia firiem bola predložená poslaneckým 
návrhom bez adekvátnych odborných analýz a bez konzultácie sociálnych partnerov v zmysle legislatívnych 
pravidiel a v zmysle dobrej praxe. Mnohé firmy majú už v súčasnosti zavedené rôzne špeciálne dane a odvody, 
ako napr.  sektor poisťovníctva, ktoré majú negatívne dopady na ich podnikateľskú činnosť. Naviac, uplynulo už 
päť mesiacov a okrem rokovania výborov NR SR sme neboli svedkami žiadnych odborných debát, ktoré by umožnili 
poslancom a širokej verejnosti pochopiť dôsledky tohto návrhu.       



Vážený pán predseda, slovenské hospodárstvo sa nachádza v extrémne náročnom období, ktorého koniec je 
v nedohľadne a na ktoré z podhľadu podnikateľov vláda SR nedokázala žiadnym adekvátnym spôsobom reagovať. 
Ak NR SR bude na tento stav reagovať len pokračovaním prijímania regulačných zmien naďalej zhoršujúcich 
fungovanie podnikateľských subjektov na Slovensku, riskuje prehlbovanie ekonomickej krízy, ktorá 
nevyhnutne zasiahne osudy všetkých obyvateľov. Nepredvídateľná daňová politika štátu bude vysielať 
negatívny signál pre existujúcich, ale aj budúcich zahraničných investorov, čo sa  prejaví na fungovaní 
hospodárstva SR. Pričom bez fungujúceho hospodárstva utrpí nielen zamestnanosť, ale aj príjmy štátu a nimi aj 
kapacita pre sociálnu politiku, ktorá je údajnou motiváciou pre tieto opatrenia.  

Žiadame Vás preto o ukončenie tohto stavu na pôde NR SR a bezodkladné začatie rokovaní so sociálnymi 
partnermi o fungovaní legislatívneho procesu do realizácie predčasných volieb. Horeuvedený návrh zákona 
žiadame definitívne z rokovania NR SR stiahnuť, prípadne predložiť na odborné rokovanie na pôde Hospodárskej 
a sociálnej rady vlády SR.    

 

S úctou 
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                 prezident RÚZ                               prezident APZD                                prezident AZZZ SR 
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