Opatrenia na podporu SZČO
v čase pandémie

Aktuálny stav k 15.4.2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, vyvolanou ochorením COVID-19 sa
pripravujú, resp. realizujú viaceré opatrenia na riešenie situácie SZČO.
Nasledujúci prehľad približuje vybrané možností pre SZČO na zmiernenie
niektorých negatívnych finančných dopadov, a to najmä v oblasti
príspevkov a náhrad od štátu v zmysle aktuálnej novely zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a novelizácii zákonov o sociálnom,
dôchodkovom a zdravotnom poistení.
Finančný príspevok na pomoc SZČO
SZČO, ktorá je zamestnávateľom, môže požiadať o príspevok na udržanie pracovných miest pre svojich
zamestnancov. Podrobnejšie sa tejto téme venujeme v príspevku s označením COVID-19 – Prehľad
pre zamestnávateľov, ide o opatrenia označované ako Opatrenie 1 a 3, podrobnosti ku ktorým sú
uvedené aj na stránke www.pomahameludom,sk.
Ak SZČO nemá žiadnych zamestnancov, pričom za zamestnancov sa nepovažujú blízki príbuzní, ktorí
pomáhajú SZČO bez toho, aby mali uzatvorenú pracovnú zmluvu, alebo dohodu, vládou schválený
Projekt na podporu udržania pracovných miest predpokladá aj finančný príspevok pre takúto SZČO (ide
o Opatrenie 2). Týka sa SZČO, ktoré :
• mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej
zárobkovej činnosti
• nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej
zárobkovej činnosti, ale ktorým poklesli tržby o najmenej 10%, resp. 20%
Za SZČO sa pre účely príspevku považuje fyzická osoba, ktorá prevádzkuje živnosť podľa zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, alebo vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr.
umelci, audítori, prekladatelia, notári, daňoví poradcovia, advokáti a pod.), alebo vykonáva
poľnohospodársku výrobu podľa zákona č. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Príspevok pre SZČO je určený primárne na úhradu odvodových povinností do poistných fondov
a čiastočnú kompenzáciu výpadku príjmov ich zárobkovej činnosti.
Pokles tržieb

Výška príspevku marec 2020

Menej ako 10%

0 EUR

10 % -19,99 %

90 EUR

20 % - 29,99%

150 EUR

29,99 % - 39,99%

210 EUR

40 % a viac

270 EUR

Pokles tržieb

Výška príspevku apríl a máj
2020

Menej ako 20%

0 EUR

20 % -39,99 %

180 EUR

40 % - 59,99 %

300 EUR

60 % - 79,99 %

420 EUR

80 % a viac

540 EUR

Podmienky
Žiadosti o príspevok je možné podávať od 8.4.2020 elektronicky (žiadosť s kvalifikovaným
elektronickým podpisom) cez stránku slovensko.sk, alebo emailom na adresu príslušného úradu práce,
v obvode ktorého prevádzkuje podnikateľskú činnosť (vo výnimočných prípadoch aj poštou a osobne).
Podrobné informácie sú uverejnené na stránkach www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk,
alebo na infolinke +421 2 2211 5656. Prvé príspevky mali byť zo strany príslušných úradov práce
vyplácané od 15.4.2020. Každý žiadateľ si musí sám zhodnotiť či spĺňa podmienky na priznanie
príspevku a podľa ktorej kategórie a vypočítať výšku príspevku. Pre tento účel musí žiadateľ predložiť
spolu so žiadosťou aj čestné prehlásenie. Úrady práce nebudú v tomto období skúmať splnenie
podmienok nároku; príspevky budú vyplatené. Neskôr budú spätne podmienky vzniku ich nároku
kontrolované.
Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá:
je súčasne zamestnancom
má pozastavenú alebo zrušenú živnosť
nie je nemocensky a dôchodkovo poistená, resp. nečerpá tzv. odvodové prázdniny
začala prevádzkovať svoju činnosť po 1.2.2020
nemá pokles na tržbách, alebo jej pokles na tržbách je menej ako výška uvádzaná v tabuľkách
vyššie – podrobnosti pre určenie poklesu na tržbách (čistého obratu) sú upravené v Nariadení
vlády č. 76/2020 Z. z., pričom sa vychádza z porovnania čistého obratu resp. príjmu z podnikania
za konkrétne mesiace (marec 2020 s marcom 2019), alebo s februárom 2020, ak SZČO
nevykonávala činnosť počas predchádzajúceho roka.
6. nemá splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného
na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
7. má splatné finančné záväzky voči Úradu práce
8. je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo má určený splátkový kalendár podľa osobitného
predpisu,
9. má evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
10. má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
11. spĺňa k 31.12.2019 definíciu podniku v ťažkostiach
(viď https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statnapomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf)
1.
2.
3.
4.
5.

Okrem tohto príspevku existuje aj príspevok pre SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie
alebo prevádzkovanie svojej činnosti a SZČO a ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon
svojej činnosti, známy ako Opatrenie 4 - Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase

vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem, teda sa týka tých, ktorí nemajú žiaden iný
príjem a to ani zo Sociálnej poisťovne, zamestnania, či podnikania.
Paušálny príspevok je vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a
máj 2020 a požiadať oň je možné rovnako ako v prípade predchádzajúceho príspevku, resp. príspevkov
pre zamestnávateľov prostredníctvom stránok www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk. Je
však potrebné nájsť na týchto stránkach príslušné formuláre, týkajúce sa Opatrenia 4.

Odklad odvodov
Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, schválená NRSR dňa 3.4.20202, umožňuje
SZČO odklad platby odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne za marec 2020 do 31.7.2020. Bolo
avizované aj schválenie odkladu odvodov za mesiac apríl, zatiaľ však nie je legislatívne zakotvené.
Prípadný odklad odvodov za ďalšie mesiace zatiaľ nie je zrejmý.
Týka sa však len SZČO s poklesom čistého obratu alebo príjmu z podnikania o viac ako 40 %.
Pokles príjmu pre odklad poistného vychádza z § 2, ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, t.j.
výnosy z predaja/príjmy z podnikania po odpočítaní zliav.
Ide iba o odklad splatnosti odvodu, nie zánik povinnosti ho za platiť, t.j. tí, ktorí si odložia
splatnosť odvodu za marec na júl 2020, budú musieť v júli zaplatiť odvody za 2 mesiace.
Odklad splatnosti odvodu sa netýka odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza SZČO ako zamestnávateľ
(zrážkou zo mzdy zamestnanca).
SZČO, ktorých pokles príjmu bol menší ako 40%, majú povinnosť zaplatiť poistné do Sociálnej
poisťovne v plnej výške, okrem prípadov, kedy SZČO ukončí podnikanie, pozastaví si živnosť, alebo
poberá materské, je práceneschopná alebo v karanténe, alebo poberá ošetrovné. V takom prípade
podľa § 140 zákona platí poistné len za konkrétne dni v mesiaci, počas ktorých SZČO vykonávala
zárobkovú činnosť.
V prípade zdravotného poistenia sa poistné neplatí za čas, kedy poberá nemocenské, ošetrovné, ale aj
po skončení ošetrovného, ak trvá potreba starostlivosti o dieťa vo veku do 11 rokov, pretože predškolské
zariadenie, alebo škola, ktorú navštevuje, je rozhodnutím príslušných orgánov zatvorená.
Samostatnou kategóriou opatrení na zmiernenie negatívnych finančných dopadov sú daňové
opatrenia, ktoré umožňujú odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov do 30. 6.
2020. Podrobnosti o nich v prípade záujmu radi spracujeme.

V prípade záujmu o podrobnosti k uvedeným
opatreniam, najmä pri preverovaní, či spĺňate
podmienky na ich uplatnenie, je vám tím advokátskej
kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS pripravený
pomôcť. Neváhajte sa na nás obrátiť!

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z.
Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva.

Sídlo:
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44
Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43
Email: office-ba@r-p.sk
IČ DPH: SK2022827620

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360.
Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 4. júna 2009.
Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o
advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom
Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.
Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými
predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby
je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.
Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business
Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike
prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná
zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese:
Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612.
Limit poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania.
Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s
vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.
Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.
Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.
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