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Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 441/2020 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu 
 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/223  

 
Materiál v pripomienkovom konaní do 10.05.2022 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového Ministerstvom financií SR na základe § 7 zákona č. 
98/2004 Z. z. 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa navrhuje vydať všeobecne záväzný predpis, ktorým sa zmení a doplní 
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho 
oleja a spôsob ich výpočtu (ďalej len „návrh vyhlášky“) tak, že sa ustanovia normy strát minerálneho oleja a spôsob 
ich výpočtu: pri skladovaní minerálneho oleja v pozastavení dane v daňovom sklade v období presahujúcom jeden 
kalendárny mesiac, ak sa s týmto minerálnym olejom počas celého obdobia jeho skladovania nemanipulovalo a 
uplatňované užívateľským podnikom pri manipulácii s minerálnym olejom v územne vymedzenom priestore letiska. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 

Cieľom návrhu je stanoviť normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu: pri skladovaní minerálneho oleja v 
pozastavení dane v daňovom sklade v období presahujúcom jeden kalendárny mesiac. RÚZ k návrhu predkladá nižšie 
uvedené zásadné pripomienky. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 

1. Pripomienka k novelizačným bodom 5 a 7 
V § 2 ods. 1 písm. d) (novelizačný bod 5) a v § 2 ods. 5 (novelizačný bod 7) navrhujeme slovo „vyprázdňovaní“ nahradiť 
slovom „vyčerpávaní“. 
 
Odôvodnenie 
Ide o legislatívno – technickú úpravu textu. 
 

2. Zásadná pripomienka k novelizačný bod 9  
V prílohe č. 1 v riadku upravujúcom straty minerálneho oleja pri manipulácii v daňovom sklade po ukončení 
skladovania presahujúceho kalendárny mesiac podľa § 2 ods. 1 písm. d), žiadame vo všetkých stĺpcoch, t j. pre 
minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len 
„zákon“), § 6 ods. 1 písm. b) zákona, § 6 ods. 1 písm. c) zákona a § 6 ods. 1 písm. d) zákona číslo „0,2“ nahradiť číslom 
„0,35“. 
 
Odôvodnenie 
Výšku noriem strát minerálneho oleja pri manipulácii v prípade jeho dlhodobého skladovania žiadame upraviť z 
dôvodu, že navrhovaná výška je vo výške, ktorá zodpovedá najvyššej prípustnej odchýlke meradiel s ktorou v 
súčasnosti pracujú aktuálne dostupné meradlá na trhu. Zároveň sa reflektuje aj na skúsenosti z praxe pri manipulácii 
s dlhodobo skladovaným minerálnym olejom, najmä pri jeho vyskladňovaní.   
 

Zdroj:  
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