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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Slovenská republika vznikla 1.1.1993 po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky.

Slovenská republika je v pořadí druhým největším obchodním partnerem České republiky. Je zaměřena na průmyslovou a
zejména strojírenskou výrobu. Jejím charakteristickým rysem je však téměř 100procentní závislost na dovozu
energetických surovin. Slovenská ekonomika je postavena na sociálně tržních principech, avšak její výkonnost je vzhledem
ke své značné otevřenosti vysoce závislá na vývoji ekonomiky okolních zemí, především na ekonomice Německa,
největšího obchodního partnera Slovenské republiky.

Po propadu slovenské ekonomiky v roce 2009, kdy se především do jejího vnějšího vývoje promítla světová hospodářská
krize, vývoj v dalších letech potvrdil, že oživení slovenské ekonomiky bude vzhledem k slabší zahraniční poptávce
probíhat pomaleji, než se původně očekávalo.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Slovenská republika

Dne 5. března 2016 se na Slovensku konaly parlamentní volby.

Prezident Andrej Kiska pověřil dne 8.3.2016 sestavením vlády předsedu vítězné strany SMER-SD Roberta Fica. Ten
deklaroval vůli vytvořit vládu strany SMER-SD společně se SNS, Most-Híd a Sieť. Strany Most-Híd a Sieť tuto prvotní
nabídku odmítly.

Paralelně vedl neformální jednání o vládě předseda strany SaS Richard Sulík, který se již před volbami nejvýrazněji
vymezoval (spolu s OĽaNO-NOVA) proti Robertu Ficovi a straně SMER-SD. Poté, co předseda SNS Andrej Danko veřejně
prohlásil, že nehodlá jednat o vytvoření vlády se SaS (a de facto vyloučil vznik pravicové koalice), strany Sieť i Most-Híd
přehodnotily svou pozici a se SNS a SMER-SD vládu poměrně rychle sestavily. Prezident ji dne 23.3.2016 jmenoval
v následujícím složení:
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Robert Fico (SMER-SD) - předseda vlády

Peter Pellegrini (SMER-SD) - místopředseda vlády pro investice

Robert Kaliňák (SMER-SD) - ministr vnitra

Lucia Žitňanská (Most-Híd) - ministryně spravedlnosti

Peter Žiga (SMER-SD) - ministr hospodářství

Peter Kažimír (SMER-SD) - ministr financí

Roman Brecely (Sieť) - ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje, do 31.8.2016,

Árpád Érsek (Most-Híd) od 31.8.2016

Gabriela Matečná (nestr. za SNS) - ministryně zemědělství a rozvoje venkova

Peter Gajdoš (nestr. za SNS) - ministr obrany

Miroslav Lajčák (nestr.za SMER-SD)- ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí

Ján Richter (SMER-SD) - ministr práce a sociálních věcí a rodiny

László Solymos (Most-Híd) - ministr životního prostředí

Peter Plavčan (nestr. za SNS) - ministr školství, vědy, výzkumu a sportu

Marek Maďarič (SMER-SD) - ministr kultury

Tomáš Drucker (SMER-SD) - ministr zdravotnictví

První jednání nové vlády proběhlo dne 30.3.2016. Vláda dle ústavy musí do třiceti dnů sestavit programové prohlášení a
požádat Národní radu o důvěru.

Nové vedení slovenského parlamentu

Na své ustavující schůzi zvolili poslanci novým předsedou Národní rady SK Andreje Danka, předsedu Slovenské národní
strany, a místopředsedy Bélu Bugára, předsedu strany Most-Híd, Andreje Hrnčiara, 1. místopředsedu strany Sieť, Martina
Glváče za stranu SMER-SD a Lucii Nicholsonovou za opoziční stranu Svoboda a Solidarita
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1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

K 31. 12. 2016 měla SR 5 435 343 obyvatel. Celkový přírůstek obyvatelstva Slovenska byl 9 091 osob. Přirozený
přírůstek obyvatelstva byl 5 206 osob, zahraniční migrací získala SR 3 885 osob.

Ke slovenské národnosti se hlásí 85,8 % obyvatelstva, k maďarské 9,7 %, k romské 1,7 %, k české 0,8 % (celkem 44 620
osob), k rusínské 0,4 % a k ukrajinské 0,2 %.

V SR je celkově 4 521 549 věřících (tj. 84,1 % obyvatel), z nichž 82 % se hlásí k římskokatolické církvi, 8,2 % k evangelické
církvi augšpurského vyznání (6,9 % obyvatel), 4,8 % k řeckokatolické církvi (4,1 % obyvatel), 2,4 % k reformované
křesťanské církvi (2,0 % obyvatelstva) a k pravoslavné církvi (0,9 % obyvatel). Bez vyznání je 13 % obyvatel. Celkově je na
Slovensku registrováno 15 církví a náboženských společností.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Měřeno růstem objemu vyprodukovaného HDP vykázala slovenská ekonomika v roce 2016 meziroční růst 3,3 % (ve
stálých cenách). V porovnání s rokem 2015 slovenská ekonomika zpomalila svojí dynamiku o 0,5 procentuálního bodu
(p.b.)

Za celý rok 2016 byl vyprodukován HDP v objemu 80 958,0 mil. EUR. V porovnání s rokem 2015 to v běžných cenách
znamenalo nárůst o 2,9 %.

Podobně jak v předcházejícím roce, tak i v roce 2016 přispěla k posílení ekonomického růstu SR zahraniční a domácí
poptávka. Na rozdíl od roku 2015 však domácí poptávka vykázala nižší tempo růstu. Rozhodujícím faktorem snížení
tempa růstu domácí poptávky byla nižší tvorba hrubého fixního kapitálu o 9,3 %. Přírůstek objemu celkového dovozu se
z 8,1 % v roce 2015 snížil na 2,9 % v roce 2016.

I v roce 2016 pokračoval růst spotřebitelské poptávky, který byl až do listopadu 2016 podporován
poklesem spotřebitelských cen.

V průměru za rok 2016 se spotřebitelské ceny na Slovensku snížily o 0,5 %.

Celková zaměstnanost na Slovensku za rok 2015 vzrostla o 2,6 % na 2 424 tis. osob.

Na Slovensku se v průběhu roku 2016 zvýšila zaměstnanost. Její pozitivní vývoj byl ovlivněn růstem počtu zaměstnanců i
růstem počtu podnikatelů.
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V roce 2016 nezaměstnanost na Slovensku meziročně klesla o 12,4 % na 314,3 tis. osob. V roce 2016 nezaměstnanost
meziročně klesla o 15,4 % na 266 tis. osob. Míra nezaměstnanosti se snížila o 1,8 p.b. na 9,7 %.

Očekávaný vývoj

Výkonnost slovenské ekonomiky by se na základě růstu agregátní poptávky měla zvyšovat i v rámci krátkodobé predikce
na první pololetí 2017. Tvorba HDP by se v 1. pololertí 2017 měla meziročně zvýšit reálně o 3,2 %, nominálně o 3,8 %. K
růstu slovenské ekonomiky by měla i v roce 2017 přispívat jak domácí poptávka, tak i čistý export.

Vývoj základních ekonomických ukazatelů SR od roku 2010

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HDP mld.EUR
b.c.

(mld. USD)

65,9

87,3

69,1

89,1

71,5

93,6

73,5

101,5

75,2

91,3

78,1

84,9

80,9

85,3

Index růstu
HDP (b.c.)

104,7 105,0 103,4 102,0 102,2 103,3 102,9

HDP v mld.
EUR s.c.

(mld.. USD)

61,8

82,2

63,9

82,3

65,2

85,4

71,1

98,1

72,8

88,4

75,8

82,5

78,8

83,1

HDP na
obyvatele s.c.
EUR

(s.c., USD)

(b.c., USD)

11 444

15 222

16 166

11 834

15 301

16 497

12 058

15 795

17 301

12 109

16 700

18 371

13 435

16 370

16 907

15648

15203

14507

15293

15700

Index růstu
HDP (s.c.)

104,2 103,3 102,0 101,4 102,4 103,6 103,3
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Kurs
EUR/USD

1,3362 1,2939 1,3183 1,3791 1,214 1,088 1,0541

Míra inflace
(%, průměr)

1,0 3,9 3,6 1,4 - 0,1 - 0,3 - 0,5

Míra
nezaměstnanosti
(%)

14,4 13,5 14,0 14,2 12,29 11,5 9,7

Vývoz
(mld.EUR)

index růstu

(mld. USD)

48, 3

121,5

64,2

56,4

116,9

72,7

62, 8

110,7

82,3

64,3

103,6

88,7

64, 8

101,0

78,6

67,8

104,9

73,8

70,1

103,6

75,0

Dovoz v
mld. EUR

index růstu

(mil. USD)

47 500

122,5

63 175

53966,1

113,6

69 778

59 223,8

106,2

78 056

60 077,4

102,5

82 852

60 152

100,4

73 031

64,6

107,6

70,3

66,4

103,1

71,0

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet SR dosáhl ke konci roku 2016 schodku ve výši 0,980 mld. EUR. Rozpočtovaný schodek státního rozpočtu
byl v sumě 1,97 mld. EUR.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2016 dosáhly 14,276 mld. EUR. Výdaje státního rozpočtu činily 15,256 mld. EUR a oproti
schválenému rozpočtu byly nižší o 6,1 %.

Daňové příjmy byly oproti rozpočtované části vyšší o 0,7 % a dosáhly 11,068 mld. EUR.
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Deficit veřejných financí SR se snížil z 2,7 % HDP v roce 2015 na 1,7 % HDP v roce 2016. Slovenský veřejný dluh klesl z
52,5 % HDP v závěru roku 2015 na 51,9 % HDP v závěru roku 2016. Dostal se tak výrazněji pod hranici 3 % HDP.

Vývoj státního rozpočtu
SR mld.EUR

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 10,6 12,0 11,8 12,7 12,5 16,2 14,3

Výdaje 15,6 15,3 15,6 14,8 15,4 18,1 15,3

Saldo - 4,9 - 3,3 - 3,8 - 2,1 - 2,9 - 1,932 - 0,980

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

V prosinci 2016 skončil běžný účet platební bilance schodkem ve výši 426 mil. EUR. Propad platební bilance zapříčinilo
zhoršení bilance zahraničního obchodu.

Kumulativně za rok 2016 skončil běžný účet platební bilance SR schodkem 590 mil. EUR.

V průběhu roku 2016 podíl běžného účtu platební bilance na HDP osciloval v rozmezí od - 1,9 % do + 0,7 %. Za celý rok
2016 představoval schodek běžného účtu platební bilance - 0,7 % HDP.

Přehled finančních ukazatelů

Platební
bilance

mil. EUR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet -3169,6 - 3497,0 678,9 1055,4 44,2 130,8 -590,0
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Kapitálový
účet

1018,4 865,1 1373,6 1026,2 636,8 2790,2 1630,7

Finanční účet 2385,1 3460,6 -257,4 1421,6 2960,4 862,7 241,4

Devizové
rezervy NBS
celkem mil.
USD

2160,0 2474,1 2508,8 2147,4 2635,9 2874,2 2891,5

Veřejný dluh
(% HDP)

41,0 43,6 52,7 55,4 55,2 52,5 51,94

Zahraniční
zadluženost

mld. USD
65,8 68,5 70,9 82,3 80,4 73,1 77,7

Státní dluh
celkem
tis.EUR

z toho

domácí dluh

zahraniční
dluh

864 075

564 670

299 405

1 006 647

597 467

409 180

1 248 537[1]) 1 165 690 1 280 934

[1] ) Od roku 2012 byly zrušeny podprogramy –domácí a zahraniční dluh, zůstal pouze program 08H Dluhová služba
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1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém:

Centrální bankou Slovenské republiky je Národní banka Slovenska (NBS). Od 1. ledna 2009 je NBS součástí Eurosystému.
Ve spolupráci s ECB a ostatními centrálními bankami zemí eurozóny je jejím prvotním cílem udržování cenové stability v
eurozóně. V rámci Eurosystému je úlohou NBS přispívat k zabezpečení měnové politiky, devizových operací a devizových
rezerv, platebního styku, vydávání bankovek a mincí, mezinárodní spolupráci, vzájemné spolupráci a podpoře centrálních
bank, finanční stabilitě v eurozóně. Důležitým úkolem NBS je výkon dohledu nad finančním trhem.

Největšími bankami na Slovensku jsou Slovenská spořitelna, a.s.; Všeobecná úvěrová banka, a.s. a Tatra banka , a.s.

Banky se sídlem na území SR

ČSOB
ČSOB stavebná sporiteľňa
OTP Banka Slovensko
Poštová banka
Prima banka
Privatbanka
Prvá stavebná sporiteľňa
Sberbank Slovensko
Slovenská sporiteľňa
Slovenská záručná a rozvojová banka
Tatra banka
VÚB BANKA
Wüstenrot, stavebná sporiteľňa

Pobočky zahraničních bank v SR
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Banco Cofidis
BKS Bank
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Citibank
Commerzbank
Fio banka
ING bank
J&T Banka
KDB Bank Europe Ltd.
Komerční banka
mBank
Oberbank
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
ZUNO BANK

Banka je právnická osoba se sídlem na území SR založená jako akciová společnost, která přijímá vklady a poskytuje úvěry
a která má na výkon těchto činností udělené bankovní povolení. Základní podmínkou pro udělení bankovního povolení je
peněžní vklad do základního jmění banky nejméně 16 600 000 EUR a peněžní vklad do základního jmění banky, která
vykonává hypoteční obchody, nejméně 33 200 000 EUR. Dle zákona č. 483/2001 Z.z. o Zákona o bankách rozhoduje o
udělení bankovního povolení Národní banka Slovenska (NBS).

Zájmobvým sdružením komerčních pojišťoven na Slovensku je Slovenská asociace pojišťoven. K 1.1.2017 mělo povolení
podnikat na území SR 16 pojišťoven se sídlem v SR, 21 pojišťoven podniká prostřednictvím pobočky a 602 na základě
svobody poskytování služeb. Ve Slovenské asociaci pojišťoven je sdružených 14 pojišťoven a 7 poboček pojišťoven z
jiného členského státu.

ZOZNAM POISŤOVNÍ NA POISTNOM TRHU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE k 7. 2. 2017 ČLENSKÉ POISŤOVNE
ASOCIÁCIE

Názov poisťovne
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. NN Životná
poisťovňa, a.s.

Jesenského
4/C 821 02
Bratislava 2

Ing. Peter
Brudňák

generálny
riaditeľ

02/5931 3501 02/59 31
3999

www.nn.sk klient@nn.sk

9. MetLife
Europe d.a.c.,

pobočka
poisťovne

z iného
členského
štátu

Pribinova 10

811 09

Ing. Pavol
Dorčák

vrchný
finančný
riaditeľ

02/59 36 31
11

02/59 36 32
55

www.metlife.sk metlife@metlife.sk

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Slovensko

11/84 http://www.businessinfo.cz/slovensko © Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

http://www.businessinfo.cz/slovensko


Bratislava 1

10. KOMUNÁLNA
poisťovňa a.
s. Vienna
Insurance
Group
Štefánikova
17

811 05
Bratislava 1

Ing. Vladimír
Bakeš
predseda
predstavenstva
a generálny
riaditeľ

02/48 21 05
01

02/48 21 05
92

www.kpas.sk info@kpas.sk

11. KOOPERATIVA
poisťovňa, a.
s. Vienna
Insurance
Group
Štefanovičova
4

816 23
Bratislava 1

Ing. Vladimír
Bakeš
predseda
predstavenstva
a generálny
riaditeľ

02/57 29 91
98

02/57 29 93
33

02/57 29 92
39

www.kooperativa.skinfo@koop.sk

12. Poisťovňa
Cardif
Slovakia, a. s.

Plynárenská
7/C 821 09
Bratislava

Tomáš Kadlec

predseda
predstavenstva

02/58 24 00
11

02/58 24 00
19

www.cardif.sk cardifslovakia@cardif.com

13. Poisťovňa
Slovenskej
sporiteľne, a.
s.

Vienna
Insurance
Group

Tomášikova
48

Ing. Martin
Kaňa
predseda
predstavenstva
generálny
riaditeľ

02/48 62 93
00

02/48 62 70
40

www.pslsp.sk pslsp@pslsp.sk
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832 68
Bratislava

14. Poštová
poisťovňa, a.
s.

Dvořákovo
nábrežie 4

811 02
Bratislava

Ing. Zuzana
Adamová
predseda
predstavenstva
generálna
riaditeľka

02/59 60 81
01

02/59 60 81
55

www.ppabk.sk info@ppabk.sk

15. Union
poisťovňa, a.
s.

Bajkalská
29/A 813 60
Bratislava

Michal
Špaňár
predseda
predstavenstva
generálny
riaditeľ

02/20 81 51
04

zákaznícke
centrum: 0850
111 211

02/53 42 11
11

www.union.sk union.direct@union.sk

1.7 Daňový systém

Daňový systém SR získal současnou podobu reformou uskutečněnou v roce 2004. Zásady této reformy byly:

• přesun daňového břemena z přímých daní na nepřímé daně, t.j. přesun od zdaňování výroby ke zdaňování spotřeby;
• zavedení nízkých daňových sazeb a eliminace všech výjimek;
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• zrušení progresivního zdaňování příjmů zavedením rovné daně;
• odstranění deformujících prvků daňové politiky;
• odstranění dvojího zdanění v maximálně možné míře.

Daň z příjmu

Pro fyzické osoby závisí sazba daně na výši příjmu plátce daně, přičemž pro základ daně do výše 176,8 násobku platného
životního minima (tj. 35 022,31 EUR) se použije 19% sazba a převyšující část základu se zdaní 25% sazbou.

Pro právnické osoby je sazba daně z příjmu 21 %.

Zdaňování zahraničních osob

Slovenští daňoví nerezidenti podléhají dani pouze z příjmů, které jim plynou ze zdrojů na území SR.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Základní sazba pro DPH je ve výši 20 %. Snížená sazba je 10 % a je uplatňována naspř. na některé základní potraviny
(maso, mléko, máslo), některé farmaceutické produkty, zdravotní pomůcky a na některé knihy.

Zahraniční osobě (zdanitelná osoba, která nemá sídlo na území SR) může vzniknout povinnost registrovat se pro účely
DPH na Slovensku když např. dodává zboží formou zásilkového obchodu.

Další daně:

Spotřební daně, Cla, Daň z motorových vozidel, Daň z nemovitostí.
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2. Zahraniční obchod a investice
I v roce 2016 pokračoval vývoj zahraničního obchodu Slovenska aktivním saldem. Podobně jako v předcházejících letech
se i v roce 2016 na růstu aktivního salda podílel především automobilový průmysl, který prezentuje trojice automobilek
(Volkswagen Bratislava, Kia Žilina, Peugeot Citroën Trnava). Ta v roce 2016 vyrobila přes 1 milion vozidel.

Na rozdíl od roku 2015 v roce 2016 se podíl elektrotechnického průmyslu - produkce televizních přijímačů na slovenském
exportu mírně snížil. Na straně druhé straně poměrně výrazná státní podpora alternativních zdrojů energie se
pravděpodobně promítla do výroby a následného exportu různých druhů vytápěcích kotlů, které v roce 2016
představovaly ve slovenském exportu nejvyšší globální tržní podíl.

Národní banka Slovenska eviduje ke konci roku 2015 přímé zahraniční investice (PZI) v hodnotě 40 128 917 tis. EUR, z
toho z ČR 4 550 610 tis. EUR a z Německa 2 546 078 tis. EUR. V roce 2015 je vykázán příliv resp. odliv PZI v hodnotě 176
138 tis. EUR, z toho z ČR v hodnotě + 215 924 tis. EUR a z Německa - 736 792 tis. EUR.

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V roce 2016 vyvezla SR zboží za 70 073,9 mil. EUR. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 se celkový vývoz SE zvýšil
o 3,5 %. Z hlediska zbožové struktury vzrostl vývoz automobilů a jiných motorových vozidel určených na přepravu osob
o 1 503,3 mil. EUR. Na druhé straně nejvíce klesl vývoz ropných olejů a olejů z bitumenových nerostů o 406,9 mil. EUR.

SR dovezla v roce 2016 zboží za 66 401,8 mil. EUR s meziročním růstem o 3,2 %. Vzrostl dovoz částí, součástí a
příslušenstva motorových vozidel o 416,4 mil. EUR, osobních vozů o 374,8 mil. EUR. Klesl dovoz ropných olejů a olejů z
bituménových nerostů o 541,7 mil. EUR.

V roce 2016 vykázala SR aktivní saldo v objemu 3 672,1 mil. EUR.

Vývoj obchodní bilance SR (v mil. EUR)

Dovoz Index Vývoz Index Saldo

2010 48 635,5 125,5 48 791,0 122,8 137,5

2011 53 966,1 113,6 56 407,9 116,9 2 441,9

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Slovensko

16/84 http://www.businessinfo.cz/slovensko © Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

http://www.businessinfo.cz/slovensko


2012 59 223,8 106,2 62 833,0 110,7 3 609,2

2013 59 939,9 101,2 64 173,2 102,1 4 233,3

2014 60 152,2 100,4 64 800,9 101,0 4 648,7

2015 64 360,7 107,2 67 679,9 104,6 3 319,2

2016 66 401,8 103,2 70 073,9 103,5 3 672,1

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V roce 2016 vykázala SR nejvyšší aktivní saldo s Německem 4 204,8 mil. EUR, se Spojeným královstvím 2 940,5 mil. EUR,
Francií 2 262,1 mil. EUR, Rakouskem 2 057,2 mil. EUR, Polskem 1 885,3 mil. EUR, Českou republikou 1 260,5 mil. EUR,
Itálií 1 236,4 mil. EUR.

Největší pasivní saldo vykázala SR v obchodě s Čínou 4 426,8 mil. EUR, Korejskou republikou 3 805,4 mil. EUR, Ruskem 1
281,7 mil. EUR, Japonskem 496,3 mil. EUR.

Ve skupině nejvýznamnějších obchodních partnerů vykázala SR zvýšení vývozu do Německa o 1 %, do Francie o 13,5 %,
do Spojeného království o 13,1 %, do Maďarska o 2,8 %, do Itálie o 10,6 %.

Snížení vývozu vykázala SR do České republiky o 1,2 %, do Polska o 5,2 %, do Rakouska o 1,5 % a do Ruska o 4,4 %.

Z pohledu hlavních ekonomických seskupení se zvýšil vývoz SR do zemí EU o 3,5 % (tvořil 85,2 % celkového vývozu SR)
a do zemí OECD o 3,9 % ( na celkovém vývozu SR se podílel 88,6 %).

V rámci dovozu vykázala SR zvýšení dovozu z Německa o 10 %, do Spojeného království o 17 %, do Rakouska o 13 %, do
Španělska o 14,6 %.
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Snížení dovozu vykázala SR z České republiky o 2,1 %, z Ruska o 23,2 %, z Francie o 4,3 %, z Itálie o 1,7 %.

Z pohledu hlavních ekonomických seskupení se oproti stejnému období roku 2015 zvýšil dovoz ze zemí EU o 6 % ( tvořil
67,3 % z celkového dovozu) a ze zemí OECD se zvýšil o 3,6 % (na celkovém dovozu SR se podílel 66,1 %).

2.3 Komoditní struktura

Z hlediska komoditní struktury nejvýrazněji rostl vývoz osobních aut a jiných motorových vozidel o 1 503,3 mil. EUR, částí,
součástí a příslušenství motorových vozidel o 460,2 mil. EUR, monitorů a projektorů, televizních přijímačů o 366,2 mil.
EUR, ropných plynů a jiných plynných uhlovodíků o 269,1 mil. EUR a plochých válcovaných výrobků z legované ocele o
137,3 mil. EUR.

Nejvíce klesl vývoz ropných olejů a olejů získaných z bitumenových nerostů jiných než surových o 406,9 mil. EUR, karoserií
motorových vozů o 370,9 mil. EUR, telefonních souprav o 211,4 mil. EUR, plochých válcovaných výrobků ze železa
nebo nelegované ocele o 168,5 mil. EUR, otáčkoměrů, počítač taxametrů, krokoměrů o 110,3 mil. EUR.

V rámci dovozu vzrostl dovoz částí, součástí a příslušenstva motorových vozidel o 416,4 mil. EUR, osobních aut a jiných
motorových vozidel o 374,8 mil. EUR, sedadel s možnou úpravou na lůžka o 286,5 mil. EUR, zařízení a straojů elektrických
laserových o 213 mil. EUR a pístových vnětových motorů o 204,4 mil. EUR.

Nejvíce klesl dovoz roných olejů a olejů získaných z bitumenových nerostů, surových o 541,7 mil. EUR, částí a součástí
vysílacích přístrojů o 213,6 mil. EUR, železničních nebo tramvajových vozů o 173,8 mil. EUR, ropných plynů a jiných
uhlovodíků o 101,5 mil. EUR, monitorů a projektorů, televizních přijímačů o 94,9 mil. EUR.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na Slovensku zatím existují pouze technologické parky. První průmyslovou zónou tohoto charakteru byl Technologický
park Kechnec v okresu Košice-okolie Košického kraje. V současnosti však v této průmyslové zóně nejsou etablováni žádní
investoři.
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Z východoslovenského regionu lze zmínit průmyslový park Lipany v okrese Sabinov s rozlohou 9 ha, který je doporučován
pro investory ze strojírenského, elektrotechnického nebo dřevařského průmyslu, dále průmyslový park Vranov nad Topľou
s rozlohou 17,98 ha, určený pro investory z oblasti potravinářství, textilního a automobilového průmyslu. Ve Spišské Nové
Vsi je průmyslový park s rozlohou 6,29 ha určen pro investory z oblasti lehkého průmyslu. Dalšími technologickými parky
jsou hnědá průmyslová zóna Levoča s rozlohou 12 ha, průmyslový park Poprad-Matejovce s celkovou rozlohou 9,1 ha a s
napojením na dálnici D1 do 1 km. V okrese Prešov je průmyslový park Záborské s celkovou rozlohou 30,80 ha, který je
určen pro podnikání v oblasti výroby strojů pro zemědělství a lesnictví.

Ve středoslovenském regionu je připraven průmyslový park Dolný Kubín s rozlohou 7,8 ha a průmyslový park Banská
Bystrica-Šalková s celkovou rozlohou 36,40 ha.

V západoslovenském regionu v okrese Nitra je průmyslová zóna Čab s rozlohou cca 80 ha, průmyslový park Dobrá Voda v
okrese Trnava s rozlohou 2,16 ha, dále průmyslový park Skalica s rozlohou 12 ha a průmyslový park Senica s celkovou
rozlohou 175 ha.

Ministr hospodářství v roce 2012 pověřil kontrolou vybudovaných průmyslových parků a zón společnost MH Invest, s.r.o.
Společnost kontroluje již vybudované parky a zóny, kterých je v současnosti na Slovensku cca 40. Kontroluje velikost
parků, jejich dostupnost, připravenost sítí apod.

Vědecké parky mají na Slovensku vzniknout u vysokých škol. Předběžně se počítá se vznikem osmi vědeckých parků.
Jedním z prvních má být Univerzitní park Campus MTF STU vybudovaný v prostorách technologické fakulty Slovenské
technické univerzity v Bratislavě se sídlem v Trnavě. Další projekty připravují univerzity v Žilině a v Nitře. V Košicích se
připravuje Univerzitní vědecký park TECHNICOM Technické univerzity Košice a medicínský univerzitní park na univerzitě v
Šafárikově.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Národní banka SR (NBS), která jako jediná vydává oficiální statistiky o tocích a stavu PZI na Slovensku, zatím zveřejnila
pouze předběžné údaje o PZI za rok 2015.

Z dostupných údajů lze vysledovat, že ke konci roku 2015 bylo evidováno PZI v hodnotě 40 128 917 tis. EUR, z toho
majetková účast a reinvestovaný zisk 33 900 400 tis. EUR.

V roce 2015 je evidován příliv PZI na Slovensko v objemu - 176,1tis. EUR, z toho majetková účast 145,1 tis. EUR a
dluhové nástroje - 321,2 tis. EUR.

Z teritoriálního hlediska největší objem je evidován z České republiky v objemu 4 550 610 tis. EUR., dále z Německa 2
546 078 tis. EUR , Maďarska 2 158 913 tis. EUR, Itálie 2 647 901 tis. EUR, Korei 2 837 377 tis. EUR.
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Z hlediska odvětvového členění jsou zatím dostupná údaje pouze za rok 2014.

Prílev PZI do

jednotlivých
odvetví v SR
v období
2011-2014
SR

Názov

2011 2012 2013 2014

C

Poľnohospodárstvo
lesníctvo a
rybolov

3 858 10 136 4 017

Ťažba a
dobývanie

17 193 16 931 11 614 46 337

Priemyselná
výroba

-97 946 1 513 002 -490 105 296 269

Dodávka
elektriny,
plynu, pary a
studeného

vzduchu

407 626 6 837 -102 697 -2 828 630

Dodávka
vody, čistenie
a odvod
odpadových
vôd, odpady a
služby
odstraňovania
odpadov

C -57 206 5 675

Stavebníctvo -69 821 41 972 -215 352 -102 820
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Veľkoobchod
a
maloobchod,
oprava
motorových
vozidiel a
motocyklov

401 694 267 016 -24 309 -476 256

Finančné a
poisťovacie
činnosti

1 168 021 343 582 542 678 152 308

Doprava a
skladovanie

29 209 781 028 781 028 -157 760

C- rozsah publikovaných údajů je v souladu s mezinárodními předpisy o zachování statistické důvěrnosti údajů.

Aktuální údaje o stavu PZI z ČR v SR. Údaje za rok 2014 jsoui definitivní a za rok 2015 jsou předběžné. (v mil. EUR)

v mil. EUR 2014 2015 *
Toky CZ
FDI Inflows
Kapitálová účasť 187,3
Reinvestované zisky 38,6
Ostatný kapitál 126,2
Priame investície spolu 352,1

FDI Outflows
Kapitálová účasť -202,5
Reinvestované zisky 211,2
Ostatný kapitál 106,3
Priame investície spolu 115,1
2 014 2015 *
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Stavy CZ
FDI Inward position
Kapitálová účasť a reinvestovaný zisk 3 827,4
Ostatný kapitál 387,4
Stav priamych investícií z ČR k 31.12.2014 spolu 4 214,8

FDI outward position
Kapitálová účasť a reinvestovaný zisk 621,1
Ostatný kapitál 193,5
Stav priamych investícií v ČR k 31.12.2014 spolu 814,5
* predbežné údaje

Zdroj : NBS

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Poskytování investičních pobídek upravuje zákon č. 561/2007 Z.z. o investiční pomoci a o změně a doplnění některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Zákon byl v roce 2016 novelizován a od 1.2.2017 je účinná jeho novela 315/2016 Z.z.

V příloze uvádíme aktuálníznění zákona.

Zákon č. 561/2007 Z. z.Zákon o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 56/2009 Z. z., 231/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 70/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 102/2014 Z. z., 62/2015 Z. z.,
336/2015 Z. z., 358/2015 Z. z., 389/2015 Z. z., 315/2016 Z. z.)

Čiastka 235/2007

Platnosť od 05.12.2007

Účinnosť od 01.02.2017

Zaradené v právnych oblastiach
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Oblasť normatívna

Obchodné právo

Národné hospodárstvo

Štátna hospodárska politika

Obchodné záväzkové vzťahy

Investovanie

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 21)

Čl. II

Čl. III

Čl. IV

Prílohy

Aktuálne znenie 01.02.2017

Časové verzie

Súvislosti

561

ZÁKON

z 29. októbra 2007

o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Slovensko

23/84 http://www.businessinfo.cz/slovensko © Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~obchodne_pravo?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~obchodne_pravo?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~narodne_hospodarstvo?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~narodne_hospodarstvo?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~statna_hospodarska_politika?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~statna_hospodarska_politika?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~statna_hospodarska_politika?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~obchodne_zavazkove_vztahy?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~obchodne_zavazkove_vztahy?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~obchodne_zavazkove_vztahy?more=2
http://www.epi.sk/vyhladavanie/zz/oblasti-prava~investovanie?more=2
http://www.epi.sk/zz/2007-561#cl1
http://www.epi.sk/zz/2007-561#cl1
http://www.epi.sk/zz/2007-561#cl2
http://www.epi.sk/zz/2007-561#cl2
http://www.epi.sk/zz/2007-561#cl3
http://www.epi.sk/zz/2007-561#cl3
http://www.epi.sk/zz/2007-561#cl4
http://www.epi.sk/zz/2007-561#cl4
http://www.epi.sk/zz/2007-561#prilohy
http://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20170201
http://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20170201
http://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20170201
http://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20170201/casove-verzie
http://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20170201/casove-verzie
http://www.epi.sk/zz/2007-561/znenie-20170201/suvislosti
http://www.businessinfo.cz/slovensko


• 1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje všeobecné podmienky na poskytovanie regionálnej investičnej pomoci a pomoci na
podporu zamestnanosti1) (ďalej len „investičná pomoc“), pôsobnosť orgánov verejnej správy pri poskytovaní
investičnej pomoci a kontrole jej použitia za účelom hospodárskeho rozvoja a vytvárania pracovných miest na
území Slovenskej republiky.

(2) Tento zákon je schémou2) štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.1)

(3) Investičnú pomoc podľa tohto zákona možno poskytnúť, ak osobitný predpis neustanovuje inak.2a)

• 2

Investičná pomoc

(1) Investičná pomoc na podporu počiatočnej investície3) a vytvárania pracovných miest sa poskytuje formou

1. a) dotácie4a) na obstaraný dlhodobý hmotný majetok5) a dlhodobý nehmotný majetok,6)
2. b) úľavy na dani z príjmu podľa osobitného predpisu,7)
3. c) príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa osobitného predpisu,8)
4. d) prevodu nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná

hodnota majetku,9) pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.10)

(2) Investičná pomoc podľa odseku 1 písm. a), c) a d) sa poskytne na základe zmluvy uzavretej medzi
poskytovateľom investičnej pomoci a prijímateľom.

(3) Pri poskytnutí investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) zmluva musí obsahovať identifikačné údaje
zmluvných strán, číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, intenzitu a výšku investičnej pomoci, termín a
spôsob poskytnutia investičnej pomoci, názov investičného zámeru, výšku celkových oprávnených nákladov
investičného zámeru, výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov investičného zámeru a obdobie, za
ktoré sa investičná pomoc poskytuje.

(4) Pri investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. d) zmluva o prevode nehnuteľného majetku alebo zámenná
zmluva o zámene nehnuteľného majetku musí obsahovať ustanovenia o zriadení záložného práva11)
uzatvoreného najmenej na päť rokov odo dňa prevodu majetku.

(5) Poskytovateľom investičnej pomoci je

1. a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak ide o investičnú pomoc podľa
odseku 1 písm. a),

2. b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
dopravy“), ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, podľa odseku 1 písm. a),

3. c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) prostredníctvom vecne a miestne
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príslušného správcu dane, ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. b),
4. d) Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“)

prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“), ak ide o investičnú pomoc
podľa odseku 1 písm. c),

5. e) vlastník alebo správca nehnuteľnosti vo vecnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, alebo Slovenský
pozemkový fond, poskytovateľom tejto formy investičnej pomoci môže byť aj obec, vyšší územný celok alebo
organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ak ide o investičnú pomoc podľa odseku 1 písm. d).

(6) Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.

• 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

1. a) investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového
2. podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby existujúceho podniku na nové výrobky,

ktoré sa predtým v podniku nevyrábali, alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku
priemyselnej výroby,11a)

3. technologického centra alebo rozšírenie existujúceho technologického centra,
4. centra strategických služieb alebo rozšírenie existujúceho centra strategických služieb alebo
5. komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného

ruchu,
6. b) investičným zámerom s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur projekt počiatočnej investície zameraný

na vybudovanie nového
7. podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky

alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby11a) okrem odvetví a
činností podľa osobitného predpisu,11b) ak suma oprávnených nákladov je minimálne 200 000 000 eur,

8. komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného
ruchu, ak suma oprávnených nákladov je minimálne 200 000 000 eur,

9. c) prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so
sídlom v Slovenskej republike a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,11c) ak má prijímateľ
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,11d) zapísaná v Obchodnom registri alebo v
Živnostenskom registri, ktorá bude realizovať investičný zámer v Slovenskej republike; prijímateľ musí byť v 100
% vlastníctve žiadateľa alebo žiadateľ musí byť vo vzťahu k prijímateľovi ovládajúcou osobou,12)

10.d) novým výrobným a technologickým zariadením zariadenie zakúpené za trhových podmienok, ktoré nebolo
doteraz nikde odpisované a nebolo vyrobené viac ako dva roky pred jeho obstaraním,

11.e) mierou nezamestnanosti priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu
uchádzačov o zamestnanie zverejnená v štatistických údajoch ústredia práce,

12.f) technologickým centrom miesto, v ktorom prijímateľ vykonáva vývoj alebo inovácie technicky vyspelých
výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, pričom vývoj alebo inovácia nezahŕňa bežné alebo pravidelné
úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, existujúcich služieb a ostatných prebiehajúcich operácií,
ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického
centra,

13.g) centrom strategických služieb miesto, v ktorom prijímateľ poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou,
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podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj počítačových programov, odborných
riešiteľských centrách, centrách na prípravu modifikovaných špičkových technológií a centrách zákazníckej
podpory, pričom predmetom činnosti sú najmä služby v oblasti financií, nákupu, informačných technológií,
personalistiky a starostlivosti o zákazníkov,

14.h) komplexným strediskom cestovného ruchu zariadenie poskytujúce najmenej tri služby cestovného ruchu,
napríklad ubytovacie služby, stravovacie služby, doplnkové služby – lyžovanie, kúpanie, športovo-relaxačné
služby, kultúrno-poznávacie služby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite,

15.i) intenzitou investičnej pomoci podiel celkovej súčasnej výšky investičnej pomoci k celkovým súčasným
oprávneným nákladom súvisiacim s realizáciou investičného zámeru vyjadrený v percentách; intenzita investičnej
pomoci je vyjadrená ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej pomoci, ktorá predstavuje výšku investičnej
pomoci pred zaplatením dane z príjmov,

16.j) ponukou na poskytnutie investičnej pomoci písomné oznámenie ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak
ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, o predpokladanej výške investičnej pomoci podľa
jednotlivých foriem a určenie podmienok, za ktorých možno investičnú pomoc čerpať,

17.k) začatím prác začatie stavebných prác na investičnom zámere, vznik záväzku alebo oprávnenie prijímateľa
objednať výrobné a technologické zariadenie alebo služby súvisiace s investičným zámerom vyplývajúcim zo
zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a jeho dodávateľom; za začatie prác sa nepovažuje vykonávanie alebo
vznik záväzku prijímateľa súvisiaceho s predbežnou štúdiou na posudzovanie realizovateľnosti investičného
zámeru bez ohľadu na jej prvenstvo,

18.l) skončením investičného zámeru nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu
alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo technológie, ktorej sa investičná pomoc
týka, do trvalej prevádzky,

19.m) vytvorenými novými pracovnými miestami čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných v
konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, nesmie však byť menší ako 40
zamestnancov, ak tento zákon neustanovuje inak; počet zamestnancov znamená počet voľných pracovných
jednotiek, a to počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na
čiastočný úväzok a sezónne práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek; pracovné miesta, ktoré zanikli
počas obdobia 12 mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého
obdobia.

20.n) rozšírením výroby v existujúcom podniku nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení
minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú
finančnému roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, ak zároveň vedie k vytvoreniu nových
pracovných miest,

21.o) finančnou analýzou investičného zámeru posúdenie finančnej výkonnosti investičného zámeru pomocou
finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s
financovaním a bez financovania investičného zámeru pomocou investičnej pomoci, v rámci ktorej sa
preukazuje finančná udržateľnosť výsledkov investičného zámeru,

22.p) investičnou pomocou na jedno vytvorené nové pracovné miesto podiel celkovej sumy schválenej investičnej
pomoci k celkovému počtu vytvorených nových pracovných miest.
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Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci

• 4

Priemyselná výroba

(1) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe11a) sú:

1. a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b)
najmenej v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby
alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

2. b) obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote
najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),

3. c) výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu
životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)

4. d) realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,
5. e) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa

považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)

(2) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý
bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je vyššia ako
miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,

1. a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 5 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých
vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

2. b) hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 50 %.

(3) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý
bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu, je najmenej
o 35 % vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,
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1. a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 3 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých
vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

2. b) hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 40 %.

(4) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu
kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,

1. a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých
vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

2. b) hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 30 %,
3. c) podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou

investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest.

(5) Ak investičný zámer bude realizovaný malým podnikom alebo stredným podnikom,14) suma podľa odseku 1
písm. a), odseku 2 písm. a) odseku 3 písm. a) alebo odseku 4 písm. a) sa znižuje na polovicu.

(6) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad
200 000 000 eur v priemyselnej výrobe11a) okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu11b) sú:

1. a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b)
najmenej v sume 200 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby
alebo majetkom fyzickej osoby podnikateľa,

2. b) obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote
najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),

3. c) výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu
životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)

4. d) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa
považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)

(7) Ak investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur bude zameraný na rozšírenie výroby v
existujúcom podniku, rozšírením výroby v existujúcom podniku na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad
200 000 000 eur sa rozumie nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v
porovnaní s priemerom za posledné tri účtovné obdobia, ktoré bezprostredne predchádzajú účtovnému obdobiu,
v ktorom bol investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur doručený ministerstvu.

(8) Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa nepoužijú na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur.

• 5

Technologické centrá

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá sú:
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1. a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b)
najmenej v sume 500 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo
majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

2. b) z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 70 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,
3. c) realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu najmenej 30 nových pracovných miest.

• 6

Centrá strategických služieb

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre centrá strategických služieb sú:

1. a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b)
najmenej v sume 400 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo
majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

2. b) z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 60 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,
3. c) realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest.

• 7

Cestovný ruch

(1) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú:

1. a) obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote
najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),

2. b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b)
najmenej v sume 10 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby
alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

3. c) služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia
podľa osobitných predpisov,15)

4. d) realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,
5. e) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa

považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)

(2) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý
bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu dopravy, je
vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike,

1. a) suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 5 000 000 eur, z toho najmenej 2 500 000 eur musí byť
krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

2. b) hodnota podľa odseku 1 písm. a) sa znižuje na 20 %.
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(3) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý
bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu dopravy, je
najmenej o 35 % vyššia ako miera nezamestnanosti v Slovenskej republike, suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa
znižuje na 3 000 000 eur, z toho najmenej 1 500 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo
majetkom fyzickej osoby – podnikateľa.

(4) Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu
kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,

1. a) suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých
vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

2. b) podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou
investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej piatich nových pracovných miest.

(5) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch na investičný zámer s
oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sú:

1. a) obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote
najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),

2. b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa krytých vlastným
imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

3. c) služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia
podľa osobitných predpisov,15)

4. d) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa
považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)

(6) Ak investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur bude zameraný na rozšírenie existujúceho
komplexného strediska cestovného ruchu, rozšírením existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu na
investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sa rozumie nárast výroby v hodnotovom alebo
objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri účtovné obdobia, ktoré
bezprostredne predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bol investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad
200 000 000 eur doručený ministerstvu.

(7) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa nepoužijú na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur.

• 8

Oprávnené náklady

(1) Oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej pomoci, ktoré môžu
byť podporené, tvoria

1. a) dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia podľa § 4
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ods. 1 a 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 5, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky a je obstaraný za trhových
podmienok a bude využívaný výhradne prijímateľom podľa investičného zámeru,

2. b) dlhodobý nehmotný majetok do výšky hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý
vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, práv know-how alebo
nepatentových technických poznatkov, a to za predpokladu, že bude obstaraný za trhových podmienok od
iných ako ekonomicky alebo personálne prepojených osôb, bude zahrnutý do majetku prijímateľa a bude
odpisovaný a využívaný výhradne prijímateľom v podniku najmenej päť rokov podľa investičného zámeru, alebo

3. c) výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným
zámerom vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov.

(2) Prijímateľ nemôže do oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. a) a b) započítať dlhodobý hmotný majetok
a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý sa štátna pomoc poskytla.

(3) Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,16) účtuje oprávnené náklady alebo oprávnené výdavky vzťahujúce sa
na investičný zámer

1. a) na analytických účtoch,16a) ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
2. b) v účtovných knihách16b) so slovným a číselným označením investičného zámeru v účtovných zápisoch, ak

účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

(4) Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou a vedie evidenciu výdavkov podľa osobitného predpisu,16c) použije
v zápisoch slovné a číselné označenie investičného zámeru.

Schvaľovanie investičnej pomoci

• 9

Podanie investičného zámeru

(1) Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme investičný zámer ministerstvu alebo
ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, ktorý obsahuje

1. a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú
2. obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, hlavný predmet podnikania, veľkosť podniku,14)

miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo
osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, meno a priezvisko,
rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom právnická osoba,

3. meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom
podniká,11a) meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikačné číslo, ak bolo
pridelené, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,

4. b) plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a
dlhodobého nehmotného majetku v čase realizácie investičného zámeru v členení na jednotlivé roky a účel
použitia,

5. c) počiatočný stav a predpokladaný konečný stav zamestnancov a požiadavky na ich odbornú kvalifikáciu,
6. d) predpokladanú priemernú výšku mzdy na zamestnanca pred zdanením vrátane poistného na verejné

zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
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7. e) označenie katastrálneho územia, na ktorom bude investičný zámer realizovaný vrátane informácie o vzťahu
lokalizácie navrhovanej investície k schválenej územnoplánovacej dokumentácii,

8. f) požiadavky na technické vybavenie územia, požadovanú celkovú plochu výstavby v m2 členenú na plochu
určenú na vybudovanie výrobných priestorov, skladových priestorov a administratívnej budovy,

9. g) zoznam nového výrobného a technologického zariadenia určeného na realizáciu investičného zámeru vrátane
uvedenia roku jeho výroby,

10.h) informácie o predpokladanej výstavbe nových budov alebo o predpokladanom využití prenájmu už
existujúcich budov alebo ich kúpy,

11.i) etapy realizácie investičného zámeru a predpokladaný termín začatia výroby alebo poskytovania služby,
12.j) požadovanú výšku konkrétnych foriem investičnej pomoci,
13.k) údaje o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov,
14.l) ďalšie údaje uvedené v prílohe k zákonu.

(2) Žiadateľ k investičnému zámeru priloží

1. a) formulár na poskytnutie investičnej pomoci,
2. b) popis investičného zámeru,
3. c) doklad, ktorým preukáže spôsob financovania investičného zámeru,
4. d) finančnú analýzu investičného zámeru,
5. e) zoznam spriaznených osôb,16d)
6. f) analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty,
7. g) záväzné vyhlásenie, že žiadateľ neukončil rovnakú alebo podobnú činnosť v štáte, ktorý je zmluvnou stranou

Dohody o Európskom hospodárskom priestore v období dvoch rokov predchádzajúcich podaniu investičného
zámeru alebo v čase podania investičného zámeru neplánuje ukončiť takú činnosť do dvoch rokov po skončení
investičného zámeru v dotknutej oblasti,

8. h) záväzné vyhlásenie, že nezačal práce na investičnom zámere pred dňom podania investičného zámeru,
9. i) záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú

činnosť v súlade s osobitnými predpismi,16db)
10.k) doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná

osoba,16dc)
11.l) doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci že žiadateľ nemá nedoplatky na

poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na
starobné dôchodkové sporenie; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba,16dc)

12.m) ak ide o právnickú osobu,
13.spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu spoločnosti alebo jej úradne osvedčenú kópiu,
14.stanovy, ak ich akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, družstvo alebo spoločnosť s ručením
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obmedzeným má.

(3) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží
účtovnú závierku, ak bol účtovnú závierku povinný zostaviť,17) v registri účtovných závierok;19a) ak takáto
účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená a ak žiadateľ má povinnosť overovania účtovnej
závierky audítorom, uloží overenú účtovnú závierku, pričom poskytovateľ investičnej pomoci je oprávnený do
neho nahliadať.

(4) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží
výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, ak taká výročná správa nie je v registri účtovných
závierok uložená, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky19) alebo za
posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske
roky.

• 10

Posúdenie investičného zámeru

(1) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, posúdi
úplnosť investičného zámeru a všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, a ak investičný zámer
obsahuje všetky údaje potrebné na jeho posúdenie, do 30 dní zabezpečí vypracovanie odborného posudku
investičného zámeru (ďalej len „posudok“), ktorý bude obsahovať odborné hodnotenie investičného zámeru a
jeho povinných príloh.

(2) Ak investičný zámer nie je úplný alebo neobsahuje všetky prílohy, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne vyzve žiadateľa, aby nesprávne alebo neúplné
podklady doplnil. Na doplnenie alebo opravu podkladov určí primeranú lehotu. Lehota podľa odseku 1 začne
plynúť až po predložení správnych a úplných podkladov.

(3) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je oprávnené
vyžiadať si od príslušných orgánov verejnej správy informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie investičného
zámeru a odborné hodnotenie investičného zámeru. Na žiadosť ministerstva alebo ministerstva dopravy, ak ide o
investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, sú tieto orgány povinné bezodkladne poskytnúť požadované
informácie.
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(4) Ak je aj bez vypracovania posudku podľa odseku 1 zrejmé, že žiadateľ vo vzťahu k predloženému investičnému
zámeru nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, alebo ak podklady nie sú doplnené v
lehote podľa odseku 2, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného
ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že predložený investičný zámer nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie
investičnej pomoci.

„(5) Posudok obsahuje odborné zhodnotenie investičného zámeru vrátane jeho povinných príloh, analýzu
finančnej výkonnosti a regionálneho prínosu investičného zámeru. V posudku sa zohľadní hospodársky a sociálny
význam investičného zámeru a jeho environmentálny vplyv. Na posúdenie environmentálneho vplyvu je potrebné
stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

(6) Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej
pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) a investícia bude mať významný regionálny prínos,
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 20 dní od
doručenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „návrh“), v ktorom uvedie
intenzitu investičnej pomoci, formu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a
podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Na účely poskytovania investičnej pomoci ministerstvo podľa § 18
ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny Slovenskej republiky podľa okresov. Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, zašle návrh na vyjadrenie poskytovateľom investičnej
pomoci.

(7) Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia návrh a do 15 dní od doručenia návrhu zašlú ministerstvu alebo
ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomné stanoviská, v ktorých
vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investičnej pomoci. Súčasťou stanoviska je aj vyjadrenie k
finančnému krytiu navrhovanej formy investičnej pomoci. Ak poskytovateľ investičnej pomoci ministerstvu alebo
ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, stanovisko v ustanovenej lehote
nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím investičnej pomoci súhlasí.

(8) Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej
pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) alebo investícia nebude mať významný regionálny
prínos, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o oblasť cestovného ruchu, písomne oznámi žiadateľovi, že
nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

(9) Ak práca na investičnom zámere začne pred podaním investičného zámeru podľa § 9 ods. 1 a 2, na investičnú
pomoc nebude oprávnený celý investičný zámer.

• 11

Ponuka investičnej pomoci

(1) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, na základe
súhlasných stanovísk podľa § 10 ods. 7 vypracuje do 10 dní ponuku investičnej pomoci (ďalej len „ponuka“).

(2) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v ponuke
uvedie

1. a) identifikačné údaje žiadateľa investičnej pomoci,
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2. b) formy investičnej pomoci, ktoré sa majú poskytnúť,
3. c) výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci,
4. d) podmienky poskytnutia investičnej pomoci.

(3) Ponuka nemôže obsahovať formu investičnej pomoci, s ktorou poskytovateľ investičnej pomoci nesúhlasí.
Ponuku zašle ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
žiadateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci.

• 12

Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci

(1) Žiadateľ môže do 10 dní od doručenia ponuky podľa § 11 požiadať ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, o poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „žiadosť“).

(2) Žiadosť musí obsahovať

1. a) obchodné meno prijímateľa, ktorý o poskytnutie investičnej pomoci žiada, jeho sídlo, identifikačné číslo a
daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,

2. b) údaje uvedené v písmene a) o prijímateľovi, ktorým je iná právnická osoba, ktorej založenie žiadateľ
zabezpečil v súvislosti s prijatím ponuky podľa § 11 a v ktorej bude mať žiadateľ postavenie ovládajúcej
osoby,12) ak prijímateľom nebude žiadateľ,

3. c) mená a priezviská členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ak prijímateľom nebude žiadateľ, žiadosť obsahuje aj
meno a priezvisko fyzickej osoby a jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je
podnikateľom, a obchodné meno a sídlo právnickej osoby, s ktorými žiadateľ založil inú právnickú osobu,

4. d) formy investičnej pomoci, o ktorých poskytnutie sa žiada,
5. e) výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci v členení podľa § 2 ods. 1.

(3) Prílohou žiadosti je

1. a) záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v investičnom zámere podľa § 9 ods. 1 a 2,
2. b) záväzné vyhlásenie, že ak bude prijímateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú

činnosť v súlade s osobitnými predpismi,16db)
3. c) doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva, že žiadateľ nie je ku dňu vydania

dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad, že prijímateľ nie je ku dňu vydania dokladu v
likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné
konanie,

4. d) doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s
vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad o
tom, že voči prijímateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia
Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
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alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní,
5. e) záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá daňový nedoplatok ku dňu podania žiadosti,
6. f) záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá nedoplatky ku dňu podania žiadosti na poistnom na verejné zdravotné

poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
7. g) záväzné vyhlásenie prijímateľa, že najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení

investičnej pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a že najneskôr do troch
rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť
uvedenú v investičnom zámere alebo pri veľkom investičnom projekte20a) najneskôr do piatich rokov odo dňa
doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v
investičnom zámere.

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci

• 13

(1) Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných
predpisov,20) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
predloží na základe žiadosti žiadateľa návrh na poskytnutie investičnej pomoci vláde Slovenskej republiky (ďalej
len „vláda“) na schválenie.

(2) Vláda pri schvaľovaní návrhu na poskytnutie investičnej pomoci zohľadní najmä národohospodársky význam
investičného zámeru a účinky poskytnutia investičnej pomoci na hospodársku súťaž na relevantnom trhu.

(3) Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 5 dní od schválenia návrhu na
poskytnutie investičnej pomoci vládou vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi. Rozhodnutie
o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre
oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5. Ak vláda návrh na poskytnutie
investičnej pomoci neschváli, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu,

(4) Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) posúdenie zlučiteľnosti
navrhovanej investičnej pomoci schválenej vládou s vnútorným trhom24) Európskou komisiou zabezpečuje
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, prostredníctvom
koordinátora pomoci;24aa) o postúpení návrhu investičnej pomoci koordinátorovi pomoci písomne informuje
žiadateľa. Ak vláda návrh na poskytnutie investičnej pomoci neschváli, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadosť zamietne.

(5) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom,24)
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od
doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi.
Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú
pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5. Ak Európska komisia
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prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc nie je zlučiteľná s vnútorným trhom,24) ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, žiadosť zamietne.

(6) Ak sa investičná pomoc poskytuje vo forme podľa § 2 ods. 1 písm. d), ministerstvo alebo ministerstvo dopravy,
ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, doručí rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obci,
na ktorej území má byť investičný zámer realizovaný.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú na konanie o schválení investičnej pomoci na investičný zámer s
oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur, na ktorý sa navrhuje poskytnutie investičnej pomoci výlučne podľa §
2 ods. 1 písm. b).

(8) Dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydaného podľa odseku 3 alebo odseku 5.

• 13a

(1) Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných
predpisov20) a investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo
alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od predloženia
žiadosti žiadateľa podľa § 12 na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur a investičná
pomoc sa poskytuje výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b), vydá žiadateľovi rozhodnutie o schválení investičnej pomoci
výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b). Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci
podľa § 2 ods. 5.

(2) Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných
predpisov20) a investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) ministerstvo
alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od predloženia
žiadosti žiadateľa podľa § 12 na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur a investičná
pomoc sa poskytuje výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b), vydá žiadateľovi rozhodnutie o poskytnutí investičnej
pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) s tým, že jednou z podmienok uvedených v rozhodnutí o poskytnutí
investičnej pomoci je, že Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná s
vnútorným trhom.24) Posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhom Európskou
komisiou zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného
ruchu, prostredníctvom koordinátora pomoci;24aa) o postúpení návrhu investičnej pomoci koordinátorovi pomoci
písomne informuje žiadateľa.

(3) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) na
investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur je zlučiteľná s vnútorným trhom24) ministerstvo
alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od doručenia
konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá oznámenie o zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s
vnútorným trhom,24) o čom písomne informuje žiadateľa. Oznámenie o zlučiteľnosti navrhovanej investičnej
pomoci s vnútorným trhom24) doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre
oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5. Ak Európska komisia prijme
rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) na investičný zámer s oprávnenými
nákladmi nad 200 000 000 eur nie je zlučiteľná s vnútorným trhom24) rozhodnutie ministerstva alebo ministerstva
dopravy podľa odseku 2 stráca platnosť.
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(4) Dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydaného podľa odseku 1 alebo odseku 2.

• 14

Náležitosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa § 13 obsahuje

1. a) označenie prijímateľa,
2. b) formy schválenej investičnej pomoci a ich výšku,
3. c) podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená,
4. d) schválenú intenzitu investičnej pomoci a schválenú výšku investičnej pomoci,
5. e) podmienky čerpania investičnej pomoci.

• 15

Povinnosti prijímateľa

(1) Prijímateľ je povinný zachovať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola
poskytnutá investičná pomoc,

1. a) v rozsahu zodpovedajúcom skutočnej výške čerpanej investičnej pomoci, najmenej však do výšky podľa § 4
ods. 1 písm. a), § 4 ods. 2 až 4, § 4 ods. 6 písm. a), § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 2 až 4,
alebo § 7 ods. 5 písm. b),

2. b) v štruktúre podľa § 4 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 6 písm. b), § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 5 písm. a), a to počas
uplatňovania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d), najmenej však počas piatich zdaňovacích
období nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom prijímateľ skončil investičný zámer.

(2) Podmienka podľa odseku 1 písm. a) a b) nebráni výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré zastaralo v
dôsledku rýchlych technologických zmien alebo sa pokazilo, ak podnikateľská činnosť v danom regióne počas
uvedeného obdobia bude zachovaná.

(3) Prijímateľ je povinný zachovať počet vytvorených nových pracovných miest a obsadenie týchto miest
zamestnancami najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta.

(4) Prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1 až 4 a ods. 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 až 5 najneskôr do troch
rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo § 13a. Pri veľkom investičnom
projekte je lehota na splnenie podmienok podľa prvej vety najviac päť rokov.

(5) Pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom musia byť obsadené do troch rokov po
skončení investičného zámeru.

(6) Prijímateľ je povinný realizovať investičný zámer tak, že najmenej 25 % hodnoty oprávnených nákladov musí
byť financovaných z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania, ktoré nezahŕňa štátnu
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pomoc.

(7) Schválená intenzita investičnej pomoci a schválená výška investičnej pomoci uvedená v rozhodnutí o schválení
investičnej pomoci podľa § 14 nemôže byť prekročená. Ak prijímateľ získa investičnú pomoc nad schválenú výšku
investičnej pomoci, je povinný vrátiť tú časť investičnej pomoci, o ktorú bola prekročená schválená výška
investičnej pomoci vrátane sankcií, vo výške ustanovenej podľa osobitných predpisov.25)

(8) Prijímateľ je povinný písomne bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o
investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v období realizácie investičného zámeru, počas čerpania
investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer,
všetky zmeny, ktoré majú vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú realizácie
investičného zámeru alebo dodržiavania podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená.

(9) Prijímateľ nie je oprávnený počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich
po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, uskutočniť zmeny, ktoré

1. a) ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru, a to najmä zmeny
smerujúce k nevynaloženiu plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvoreniu nižšieho
počtu nových pracovných miest o viac ako 10 %, zmene vlastníckej štruktúry, ktorá nie je vopred oznámená
ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, alebo zmene
výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov, alebo by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu
alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže, alebo

2. b) smerujú k predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestneniu
podnikateľskej činnosti do iného okresu.

(10) Prijímateľ je povinný ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu,

1. a) každoročne do konca apríla predložiť ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za
predchádzajúci kalendárny rok,

2. b) do troch mesiacov po skončení investičného zámeru predložiť záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej
zhodnotí dosiahnuté ciele investičného zámeru,

3. c) každoročne do konca apríla počas piatich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, najmenej však
počas uplatňovania daňovej úľavy, predložiť ročnú správu o využívaní investície.

(11) Prijímateľ je povinný na verejne prístupnom mieste, kde sa realizuje investičný zámer, do 60 dní od zaslania
oznámenia o skončení investičného zámeru ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc
pre oblasť cestovného ruchu, umiestniť informačnú tabuľu, na ktorej musí byť uvedený najmä názov projektu,
názov prijímateľa, poskytovateľ investičnej pomoci, schválená výška investičnej pomoci, dátum začiatku a dátum
skončenia investičného zámeru. Prijímateľ je povinný zachovať informačnú tabuľu počas najmenej piatich rokov
od zaslania oznámenia o skončení investičného zámeru ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o
investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.

• 15a

Povinnosti poskytovateľa
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Poskytovateľ investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5 písm. c), d) a e) je povinný na žiadosť ministerstva alebo
ministerstva dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, predkladať priebežné správy o
poskytnutej investičnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.

• 15b

Zmena rozhodnutia o schválení investičnej pomoci

(1) Na základe písomného oznámenia podľa § 15 ods. 8 ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o
investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomne potvrdí prijímateľovi prijatie oznámenia o zmene.

(2) Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 60 dní od doručenia úplných
informácií posúdi, či ide o inú zmenu, ako je uvedená v § 15 ods. 9 písm. a) alebo písm. b), a či schválená
investičná pomoc je v dôsledku prijatého oznámenia o zmene v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi
poskytovanie investičnej pomoci.

(3) Ak zmena podľa prijatého oznámenia nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená,
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, túto skutočnosť
písomne oznámi prijímateľovi.

(4) Ak zmena podľa prijatého oznámenia má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, na
intenzitu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci alebo na investičnú pomoc na jedno vytvorené nové
pracovné miesto a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo
alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o schválení
zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o
schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu, poskytovateľovi investičnej pomoci.

(5) Zmenu podľa odseku 4 je prijímateľ oprávnený uskutočniť pre konkrétnu podmienku rozhodnutia o schválení
investičnej pomoci len raz počas celého obdobia realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v
lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov, po roku, v ktorom skončil investičný zámer.

(6) Ak zmena podľa prijatého oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie
investičnej pomoci, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného
ruchu, vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú
investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa
osobitného predpisu.25) Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci
má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pred skončením investičného zámeru.

(7) Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 30 dní od doručenia úplných
informácií podľa osobitného predpisu23) požiada Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti vzniknutých zmien
investičnej pomoci s vnútorným trhom24) o čom písomne informuje prijímateľa.

(8) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že zmena investičnej pomoci je zlučiteľná s vnútorným trhom24)
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Slovensko

40/84 http://www.businessinfo.cz/slovensko © Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

http://www.epi.sk/zz/2007-561#f3470701
http://www.epi.sk/zz/2007-561#f3470708
http://www.epi.sk/zz/2007-561#f3470703
http://www.epi.sk/zz/2007-561#f3470705
http://www.epi.sk/zz/2007-561#f3470706
http://www.businessinfo.cz/slovensko


doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o
schválení investičnej pomoci prijímateľovi. Rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej
pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
poskytovateľovi investičnej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že zmena investičnej pomoci nie je
zlučiteľná so spoločným trhom, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu, vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Ak prijímateľ
poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu.25) Rovnaké účinky ako
rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci má aj vyhlásenie konkurzu na majetok
prijímateľa pred skončením investičného zámeru.

(9) Na náležitosti rozhodnutia podľa odsekov 4, 6 a 8 sa primerane vzťahuje § 14.

• 16

Zrušenie a zastavenie poskytovania investičnej pomoci

(1) Na žiadosť prijímateľa ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť
cestovného ruchu, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší, ak sa investičná pomoc ešte nezačala čerpať.

(2) Ak prijímateľ nezačne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej
pomoci obstarávať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa § 4 ods. 1 a 6, § 5, 6, § 7 ods.
1 a 5 alebo nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere alebo investičnom zámere s
oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur do troch rokov od doručenia rozhodnutia o schválení investičnej
pomoci, alebo pri veľkom investičnom projekte nezačne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom
zámere alebo investičnom zámere s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur v lehote piatich rokov odo dňa
doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, rozhodnutie o schválení investičnej pomoci stráca platnosť
a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti,
postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)

(3) Ak prijímateľ počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po sebe
nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom skončil investičný zámer uskutoční zmeny podľa § 15 ods. 9 písm. a) alebo
písm. b), ministerstvo alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
rozhodnutie o schválení investičnej pomoci zruší a poskytnutú investičnú pomoc je prijímateľ povinný vrátiť. Ak
prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia
boli prijímateľom porušené.25)

(4) Ak prijímateľ nesplní podmienky podľa § 15 ods. 1, je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak
prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia
boli prijímateľom porušené.25)

(5) Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa § 15 ods. 3, stráca rozhodnutie o schválení investičnej pomoci v časti
týkajúcej sa schválenia investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 platnosť. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú
pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa podľa osobitného predpisu,
ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)

(6) Ak prijímateľ počas čerpania aspoň jednej formy investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 alebo do piatich rokov od
začatia čerpania prvej investičnej pomoci nespĺňa podmienky podľa § 4 ods.1 a ods. 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 a ods. 5, je
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povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak prijímateľ poskytnutú investičnú pomoc nevráti, postupuje sa
podľa osobitného predpisu, ktorého ustanovenia boli prijímateľom porušené.25)

• 17

Výkon kontroly

(1) Kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená, vykonáva

1. a) ministerstvo pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1
písm. a), b) a e), § 4 ods. 6 písm. a), b) a d), § 5 písm. a), § 6 písm. a) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,

2. b) ministerstvo dopravy pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 7
ods. 1 písm. a), b) a e), § 7 ods. 5 písm. a), b) a d) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,

3. c) ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c), pri
podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), § 5 písm. b) a c), § 6 písm. b) a c), § 7 ods. 1 písm. d) a pri povinnosti
uvedenej v § 15 ods. 3 a 5,

4. d) príslušný správca dane pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) a pri povinnosti uvedenej v § 15
ods. 6,

5. e) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. c), § 4 ods.
6 písm. c), § 7 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 5 písm. c).

(2) Orgány vykonávajúce kontrolu (ďalej len „kontrolné orgány“) podľa odseku 1 spolupracujú a navzájom si
poskytujú údaje potrebné na vykonanie kontroly.

(3) Prijímateľ je povinný umožniť kontrolu splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 5 a
povinností uvedených v § 15, ako aj podmienok uvedených v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Na tento
účel je povinný predložiť listiny a doklady potrebné na posúdenie ich splnenia.

(4) Kontrolu podľa odseku 1 písm. a) a b) sú kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr po uplynutí troch rokov
od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo 13a okrem kontroly splnenia povinnosti
uvedenej v § 15 ods. 1. Pri veľkom investičnom projekte sa lehota podľa prvej vety predlžuje najviac o dva roky.

(5) Kontrolu podľa odseku 1 písm. c) sú kontrolné orgány povinné vykonať v lehote uvedenej v zmluve
uzatvorenej podľa § 2 ods. 2 a kontrola splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 3 sa vykoná po piatich rokoch
odo dňa prvého čerpania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. c).

(6) Kontrolu podľa odseku 1 písm. d) sú kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr po uplynutí troch rokov od
vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo 13a okrem kontroly splnenia povinnosti
uvedenej v § 15 ods. 6. Pri veľkom investičnom projekte sa lehota podľa prvej vety predlžuje najviac o dva roky.

(7) Ďalšia kontrola splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 4 ods. 6, § 5 písm. a) a c), § 6
písm. a) a c), § 7 ods. 1 písm. a), b), d) a e) a § 7 ods. 5 spolu s kontrolou splnenia povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1
a 6 musí byť vykonaná po piatich rokoch odo dňa prvého uplatnenia investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. b),
alebo ak je investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) aj po tejto dobe uplatňovaná, kontrola musí byť vykonaná
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v roku nasledujúcom po poslednom uplatnení tejto investičnej pomoci, najneskôr však v kalendárnom roku
bezprostredne nasledujúcom po uplynutí posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo možné najneskôr
uplatniť investičnú pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b).

(8) Ak investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) nebola poskytnutá, ďalšia kontrola podľa odsekov 2 a 3 musí
byť vykonaná počas piatich rokov odo dňa prvého čerpania investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) alebo
písm. d).

(9) Kontrola podľa odseku 1 písm. d) sa vykonáva podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu životného
prostredia.15)

(10) Kontrolu schválenej intenzity investičnej pomoci a výšky investičnej pomoci vykonáva ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, priebežne počas čerpania
investičnej pomoci.

(11) Na kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená a použitie investičnej pomoci
sa použije osobitný predpis.26)

Splnomocňovacie, spoločné a prechodné ustanovenia

• 18

(1) Maximálnu intenzitu investičnej pomoci a výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery
nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky ustanoví nariadenie, ktoré vydá
vláda.

(2) Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.

(3) Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správ podľa § 15 ods. 10 ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného
ruchu.

(4) Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.

(5) Podrobnosti o informačnej tabuli podľa § 15 ods. 11 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.

• 19

(1) Všeobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzťahuje na posúdenie investičného zámeru, schvaľovanie
investičnej pomoci, zmenu rozhodnutia o investičnej pomoci, zrušenie a zastavenie poskytovania investičnej
pomoci.

(2) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je povinné
zverejniť na svojom webovom sídle rozhodnutia vydané podľa § 13, § 13a, § 15b ods. 4 a 6, § 16 ods. 3 do 15 dní
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od ich vydania.

(3) O poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer môže ten istý prijímateľ požiadať až po skončení
investičného zámeru, na ktorý mu bola schválená investičná pomoc.

(4) Ustanovenia § 1 až 3, § 8 až 12, § 14, § 15 ods. 2, 3, 5 až 11, § 15a, 15b, § 16 ods. 1, 3 až 5, § 17 ods. 2 a 5, § 17
ods. 8 až 11, § 18, § 19 ods. 1 až 3 sa primerane použijú aj na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200
000 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak.

• 20

(1) Investičné stimuly schválené podľa doterajších predpisov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú
v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov.

(2) Konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov v
súlade s regionálnou mapou pomoci na roky 2007 až 2013.

• 20b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011

(1) Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do
31. júla 2011 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 predloženého v lehote do skončenia
investičného zámeru posúdi podľa tohto zákona.

(2) Konania začaté a neskončené pred 1. augustom 2011 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

• 20c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013

(1) Investičná pomoc schválená do 30. apríla 2013 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je
uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.

(2) Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do
30. apríla 2013 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa tohto zákona.

(3) Konania začaté a neukončené pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

• 20d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ predkladá investičný zámer v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť
podľa § 9 ods. 3 a 4 za splnenú, aj ak sú účtovná závierka a výročná správa priložené k investičnému zámeru.

• 20e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2014
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(1) Investičná pomoc schválená do 30. apríla 2014 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je
uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.

(2) Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do
30. apríla 2014 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa tohto zákona.

(3) Konania začaté a neukončené pred 1. májom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

• 20f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015

(1) Investičná pomoc schválená do 31. marca 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je
uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.

(2) Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do
31. marca 2015 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa predpisu účinného od 1. apríla
2015.

(3) Konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.

• 20g

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015

(1) Investičná pomoc schválená do 14. decembra 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v takom rozsahu, ako je
uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.

(2) Konania začaté a neukončené pred 15. decembrom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14.
decembra 2015.

• 21

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 203/2004 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z.,
zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z. a zákona č.
693/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
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„h) investičná pomoc schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou formou príspevku na
vytvorenie nového pracovného miesta, poskytovaného ústredím spôsobom a za podmienok ustanovených v
zmluve59b) uzatvorenej medzi ústredím práce a prijímateľom investičnej pomoci.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59b znie:

„59b) § 2 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č.
191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z.
z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č.
688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a

Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci

(1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúce úľavu na dani podľa
osobitného predpisu,120a) môže si uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky podľa odseku 2, ak súčasne spĺňa
podmienky stanovené osobitným predpisom 120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3.

(2) Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane.
Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel

1. a) oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,120a)
najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
tejto investície obstaraného po vydaní písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky
na poskytnutie investičnej pomoci120c) do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje
nárok na úľavu na dani, a

2. b) súčtu hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom
bolo vydané písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu,120c) a oprávnených nákladov uvedených v
písmene a).

(3) Osobitnými podmienkami podľa odseku 1 sú:

1. a) daňovník počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, využije všetky ustanovenia tohto
zákona znižujúce základ dane, na ktoré mu vzniká nárok, a to najmä uplatnením

2. odpisov podľa § 22 až 29; v období uplatňovania úľavy na dani nie je možné prerušiť odpisovanie hmotného
majetku podľa § 22 ods. 9,

3. opravných položiek a rezerv podľa § 20,
4. b) daňovník je povinný počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, odpočítať od základu
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dane daňovú stratu alebo časť daňovej straty, o ktorú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval
základ dane, a to vo výške základu dane; ak je základ dane vyšší ako výška daňovej straty, o ktorú sa v
predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, zníži sa základ dane o výšku tejto straty,

5. c) daňovník nemôže uplatniť úľavu na dani podľa odseku 4 pri zrušení bez likvidácie, pri vstupe do likvidácie, pri
vyhlásení konkurzu alebo pri zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti,

6. d) daňovník je povinný pri vyčíslení základu dane vo vzájomnom obchodnom vzťahu so závislou osobou
postupovať podľa § 18 a dodržiavať princíp nezávislého vzťahu.

(4) Nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 si daňovník môže uplatniť najviac na päť bezprostredne po sebe
nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré si možno úľavu na dani uplatniť,
je zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo daňovníkovi vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci a daňovník
splnil podmienky stanovené osobitným predpisom120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3, najneskôr však
zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynuli tri roky od vydania rozhodnutia vydaného podľa osobitného
predpisu.120a)

(5) Nárok na úľavu na dani si daňovník môže uplatniť najviac do výšky, ktorá v priebehu zdaňovacích období, za
ktoré sa uplatňuje úľava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú pre tento druh investičnej pomoci v
rozhodnutí o schválení investičnej pomoci vydanom podľa osobitného predpisu.120a)

(6) Výška úľavy na dani sa nemení, ak je daňovníkovi dodatočne vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom
daňovom priznaní uvedená vyššia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

(7) Výška nevyčerpanej hodnoty investičnej pomoci formou úľavy na dani sa nemení, ak bola daňovníkovi
vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená nižšia daňová povinnosť, ako bola
uvedená v daňovom priznaní.

(8) Ak daňovník nedodrží niektorú zo všeobecných podmienok stanovených osobitným predpisom120a) alebo
niektorú z osobitných podmienok uvedených v odseku 3 okrem podmienky uvedenej v odseku 3 písm. a) a b),
nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za všetky
zdaňovacie obdobia, v ktorých úľavu na dani uplatnil. Daň, na ktorú bola uplatnená úľava na dani a ktorá bola
priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, je splatná do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bolo podané dodatočné daňové priznanie.

(9) Ak daňovník nedodrží podmienku uvedenú v odseku 3 písm. a) alebo b), stráca nárok na úľavu na dani v
príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v
ktorom podmienku nedodržal. Daň priznaná v dodatočnom daňovom priznaní je splatná v lehote podľa odseku
8.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 120a až 120c znejú:

„120a) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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120b) § 8 zákona č. 561/2007 Z. z.

120c) § 11 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Príloha k zákonu č. 561/2007 Z. z.

ĎALŠIE ÚDAJE INVESTIČNÉHO ZÁMERU

1. Údaje o žiadateľovi investičnej pomoci:
2. a) obrat za posledné tri finančné roky (mil. eur) (na prepočet sa použije kurz platný k 1. januáru roku, v ktorom je

predkladaný investičný zámer) v členení:
3. Slovenská republika,
4. členské štáty Európskej únie,
5. ostatné štáty,
6. b) čistý prevádzkový príjem, rentabilita použitého kapitálu a disponibilný cash flow za posledné tri finančné roky

(mil. eur) v členení ako v písmene a),
7. c) počet zamestnancov za posledné tri roky v členení ako v písmene a),
8. d) objem predaných výrobkov (služieb) za posledné tri finančné roky (mil. eur) v členení ako v písmene a),
9. e) vklady jednotlivých osôb do základného imania väčšie ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba)

akcií vo vyššom podiele ako 10 % všetkých akcií, ekonomické a personálne prepojenie týchto osôb uviesť v
komentári,

10.f) v prípade členstva v skupine ekonomicky a personálne prepojených spoločností tiež konsolidované údaje
podľa písmen a), b), c) a d) za celú skupinu.

11.Plánovaný zdroj financovania celkových nákladov na investičný zámer s výhľadom na desať rokov v členení:
12.a) vlastné finančné prostriedky,
13.b) cudzie zdroje, z toho: kapitálové vklady,
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bankové úvery,

pôžičky,

1. c) štátna pomoc podľa zákona o investičnej pomoci,
2. d) iné druhy štátnej pomoci (národná, regionálna),
3. e) ostatné zdroje.
4. Doterajší predmet podnikania (činnosti) a druh podnikateľskej činnosti, na ktorý je investícia určená:
5. a) charakteristika výrobkov (služieb) zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,14)
6. b) oprávnenie potrebné na túto činnosť.
7. Predpokladaný hospodársky výsledok (pred zdanením) s výhľadom na desať rokov (mil. eur).
8. Predpokladané ročné príjmy z predaja s výhľadom na desať rokov po začatí výroby (služieb) (mil. eur).
9. Predbežné požiadavky na dodávky tovarov a služieb počas (pri) výstavby, počas skúšobnej prevádzky, počas

hromadnej výroby.
10.Predpokladaný vývoj nábehu (nárast) novej výroby (služieb) z hľadiska hodnoty a objemu, rok dosiahnutia

plánovaného objemu výroby (služieb) v členení na plnenie do Slovenskej republiky a na vývoz, kapacita výroby
za rok v členení na jednotlivé výrobky.

11.Predpokladané zahraničné trhy, kde bude dodávaný tovar (služby), a spôsob zaistenia odbytu.
12.Zamestnanosť a vzdelávanie:
13.a) počet nových vytvorených pracovných miest v jednotlivých rokoch od začatia investovania a predpokladaný

konečný stav zamestnancov v členení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej výroby podľa
vzdelanostnej štruktúry:

14.s vysokoškolským vzdelaním,
15.s úplným stredoškolským vzdelaním,
16.so základným vzdelaním,
17.b) okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta vytvorené, celkový vplyv investície na zamestnanosť v

Slovenskej republike,
18.c) stupeň vytvárania nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových

pracovných miest) vyplývajúce z projektu:
19.viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové pracovné miesto,
20.medzi 0,5 až 1,
21.menej než 0,5,
22.d) počet zamestnancov, ktorí budú vzdelávaní, druh vzdelávania (všeobecné, špecifické), predpokladané náklady

na vzdelávanie, miesto vzdelávania, dátum začatia a skončenia vzdelávania.
23.Vplyv na životné prostredie:
24.a) druh a predpokladané množstvo chemických látok a prípravkov používaných pri výrobe,
25.b) druhy, koncentrácia a predpokladané množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd a ovzdušia,
26.c) druhy a množstvo vznikajúcich odpadov pri výrobe podľa kódu odpadu,
27.d) používané prírodné základné suroviny na výrobu.
28.Kapacita a trhy:
29.a) odhad podielu žiadateľa na relevantnom trhu pred začatím investičného zámeru a po skončení investičného

zámeru za príslušný výrobok,
30.b) predpokladané ovplyvnenie relevantného trhu budúcou produkciou, odhad zmien celkovej kapacity

prijímateľa (na úrovni skupiny) v členských štátoch Európskej únie v období od roku pred prvým rokom
realizácie investičného zámeru do roka nasledujúceho po roku skončenia investičného zámeru (z hľadiska
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objemu a hodnoty),
31.c) vplyv investičného zámeru na celkovú realizovateľnú kapacitu podľa jednotlivých výrobkov v členských

štátoch Európskej únie po roku, v ktorom sa dosiahla plná výroba plánovaná v investičného zámere.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

2) § 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

2a) Čl. 1 ods. 2 až 5 a čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

3) Čl. 2 ods. 49 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

4a) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Čl. 2 ods. 29 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

6) Čl. 2 ods. 30 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

7) § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 561/2007 Z. z.

8) § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

9) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku.

10) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon
Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a
zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

11) § 151a až 151m Občianskeho zákonníka.

11a) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia
ekonomických činností.

11c) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

11d) Zákon č. 315/2016 Z. z.

12) § 66a Obchodného zákonníka.

14) Príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

15) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

15a) § 2 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2005 Z. z.

15b) § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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16) § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

16dc) § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.

16a) § 12 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16b) § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16c) Napríklad § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16d) § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16da) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

16db) Zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17) § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

19) § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

20) § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 651/2014.

20a) Čl. 2 ods. 52 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

21) Čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

22) Čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

23) Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999,
ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o Európskom spoločenstve (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, 8/zv. 4) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1627/2006 z 24. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11.
2006).

24) Čl. 107 ods. 3 písm. a) a čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

24a) Čl. 2 ods. 28 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
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24aa) § 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

25) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 618/2004 Z. z.

27) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
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3. Vztahy země s EU
V roce 1993 podepsala SR v Lucemburku Evropskou dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost 1.2.1995. V březnu
1995 zahájila v Bratislavě svou činnost Delegace EK. V roce 1996 odevzdala SR dotazník k začlenění SR do integračního
procesu. Až v roce 1999 Evropská komise po konstatování významného pokroku SR v mnoha oblastech zařadila SR do
první skupiny zemí ucházejících se o členství v EU. V roce 2002 byla oficiálně ukončena přístupová jednání s EU. V dubnu
2003 Evropský parlament schválil přijetí SR za člena EU. Dne 1.5.2004 se SR stala členem EU. Evropská rada schválila
přijetí eura na Slovensku v červenci 2008 a od 1.1.2009 bylo v SR zavedeno euro jako oficiální měna.

Ve druhém pololetí 2016 byla Slovenská republika poprvé předsedající zemí v Radě EU.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Informační středisko pro EU Ústav vědecko-technických informací pro zemědělství Dobrovičova 12 812 66 Bratislava
web: www.uvtip.sk

Delegace Evropské komise v SRPanská 3811 01 Bratislava web: www.europa.sk

Informační kancelář Rady Evropy Klariská 3-5 810 00 Bratislava web: www.radaeuropy.sk

Zastoupení EK v SR Palisády 29 811 06 Bratislava web: http://ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm

Instituce EU v SR Informační kancelář Evropského parlamentu na Slovensku Palisády 29 811 06 Bratislava
web: www.europskyparlament.sk/sk/home.html

3.2 Obchodní vztahy země s EU

V roce 2016 slovenský vývoz do zemí EU -28 meziročně vzrostl o 3,5 %, dosáhl celkového objemu 59 687 mil. EUR a
představoval 85,2 % celkového slovenského vývozu.

Z hlediska jednotlivých zemí vzrostl slovenský vývoz do Německa o 1 %, do Itálie o 10,6 %, do Maďarska o 2,8 %.
Německo se na slovenském vývozu podílelo 21,9 %, Itálie 4,8 %, Maďarsko 5,6 %.

Meziročně nižší vývoz Slovenska byl do ČR o 1,2 %, do Rakouska o 1,5 %, do Polska o 5,2 %.
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Dovoz SR ze zemí EU-28 se v roce 2016 meziročně zvýšil o 6 % a dosáhl hodnoty 44 704 mil. EUR a představoval 67,3
% celkového slovenského dovozu.

Z hlediska jednotlivých zemí vzrostl dovoz z Německa o 10 %, z Rakouska o 13 %, Spojeného království o 17 %. Dovoz z
Německa představoval 16,8 % slovenského dovozu, dovoz z Rakouska představoval 2,9 %

slovenského dovozu a dovoz ze Spojeného království představoval 1,8 % slovenského dovozu.

Na druhé straně klesl dovoz z ČR o 2,1 %, dovoz z Itálie o 1,7 %, z Maďarska o 3,2 %.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Prioritou vlády SR při využití eurofondů v programovém období 2014 až 2020 je směřovat prostředky do odvětví růstu,
jakými jsou oblasti vývoje, inovací, digitální agendy a energetické efektivnosti. V červnu 2014 uzavřela EK se
SR Partnerskou dohodu o využívání evropských strukturálních a investičních fondů v objemu 15,3 mld. EUR na
následujících deset let. Strukturální fondy a Kohezní fond v tomto objemu představují 13,7 mld. EUR, Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova 1,55 mld. EUR a Evropský námořní a rybářský fond 15,8 mil. EUR.

Z definitivního návrhu Partnerské dohody, který slovenská vláda schválila začátkem roku 2014, vyplývá, že ze
strukturálních fondů a Kohezního fondu budou financovány projekty v šesti hlavních operačních programech.

Nejvíce prostředků má ze zdrojů EU využít Operační program Integrovaná infrastruktura, a to 4,037 mld. EUR, Kvalita
životního prostředí 3,157 mld. EUR, Výzkum a inovace 2,227 mld. EUR, Lidské zdroje 2,038 mld. EUR, Integrovaný
regionální operační program 1,862 mld. EUR a Efektivní veřejná správa 278,45 mil. EUR. Návrhy operačních programů
slovenská vláda schválila v květnu 2014. SR může z rozpočtu EU v letech 2014 až 2020 získat celkem cca 20 mld. EUR a do
rozpočtu EU odvede 6,78 mld. EUR.

Z celkového závazku 2007 - 2013 v rámci všech 14 operačních programů programového období 2007 - 2013 SK
vyčerpala k 30.4.2016 prostředků ve výši 10944,81 mil. EUR, což představuje čerpání na úrovni 94,21 %.

K 31.12.2015 se skončilo oprávněné období pro realizaci výdajů programového období 2007 - 2013 a v roce 2016
pokračuje proces zpracovávaní těchto výdajů na národní úrovni a také vůči EU. Pro vyčerpání zbývající alokace
programového období 2007 - 2013 je potřebné předložit na MF SR oprávněné výdaje v minimální sumě 672,86 mil. EUR.

Finální úroveň čerpání bude známa po uzavření programového období 2007 - 2013 na základě záverečné dokumentace,
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která bude předložena EK v březnu 2017.

V současnosti se v SR připravuje iniciativa Slovenského investičního holdingu pro programové období 2014-2020, která
bude zastřešovat implementaci více finančních nástrojů v SR. Podle předběžných analýz potenciálem pro rozvoj
finančních nástrojů jsou zejména oblasti infrastruktury, energetiky, odpadového hospodářství, malého a středního
podnikání, vědy a vývoje a městského rozvoje.

Se zapojením českých firem lze počítat zejména u Kohezních fondů zaměřených na dobudování úseků dálnic a
rychlostních silnic, modernizaci a rekonstrukci železničních tratí evropského významu s propojením na sousední země.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Česká republika je pro Slovenskou republiku dlouhodobě druhým největším obchodním partnerem. Trvale růstová
tendence, která existuje od roku 2000, byla v roce 2009 narušena hospodářskou krizí. Od roku 2010 až do roku 2012 se
vzájemná obchodní výměna zvyšovala. K poklesu vzájemné obchodní výměny došlo v roce 2014, kdy jak slovenský vývoz
do ČR, tak i český vývoz do SR nedosáhl hodnoty předcházejícího roku. V roce 2015 se oproti roku 2014 zvýšil vzájemný
obchod a to jak zvýšením slovenského exportu do ČR, tak zvýšením českého exportu do SR.

V roce 2016 se vzájemný obchod mezi oběma zeměmi sice snížil, ale ČR je nadále druhým největším obchodním
partnerem SR. V rámci ekonomické spolupráce se vzájemné partnerství promítá i na úrovni V4.

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Podle slovenských statistik dosáhl v roce 2016 vzájemný obrat obchodu mezi SR a ČR objem v hodnotě 15 342,0 mil. EUR
a představoval tak 11,24 % celkového zahraničního obchodu SR. V porovnání s rokem 2015 se podíl ČR na celkovém
slovenském zahraničním obratu snížil o 0,42 p.b. Na poklesu vzájemného obchodu se podílel jak slovenský vývoz do ČR,
tak i český vývoz do SR.

Dovoz z ČR v roce 2016 dosáhl 97,9 % dovozu z roku 2015, podobně slovenský vývoz do ČR představoval 98,8 % vývozu
v roce 2015. Aktivní saldo vzájemného obchodu, které si SR již dlouhodobě udržuje, se však každým rokem snižuje.

Přehled vzájemné bilance podle slovenských statistik

Dovoz Struktura % Index Vývoz Struktura % Index Obrat Saldo
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2012 5 723,8 9,8 101,1 8 706,9 14,0 106,4 14 430,7 2 983,1

2013 6 528,6 10,9 114,1 8 668,5 13,5 99,6 15 197,1 2 139,8

2014 6 284,7 10,4 96,3 8 294,3 12,8 95,7 14 579,0 2 009,6

2015 7 004,8 10,8 108,3 8 436,4 12,4 102,3 15 441,2 1 431,7

2016 7 041,0 10,6 97,9 8 301,0 11,8 98,8 15 342,0 1 261,0

v mil. EUR

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Podle oficiálních slovenských statistik lze k nejvýznamnějším vzájemně obchodovaným položkám zařadit
následující:

Dovoz z ČR do SR:

• části, součásti a příslušenství motorových vozidel (kapitola celního sazebníku 8708),
• osobní auta (8703),
• motorová vozidla (8702),
• kohoutky a ventily na potrubí (8481),
• části a součásti na stroje a zařízení (8466),
• tyče a pruty, válcované za tepla (7213),
• léky (3004),
• černé a hnědé uhlí (2701, 2702),
• ropné oleje a ropné plyny (2710, 2711),
• ploché válcované výrobky (7208),
• prací přípravky (3402),
• stroje na automatické zpracování údajů (8471)

• Vývoz SR do ČR:
• ropné oleje a ropné plyny (2710, 2711),
• léky (3004),
• polymery, polyacetáty (3901, 3907),
• odpady z plastů, fólie, výrobky z kaučuku (3915, 3920, 4016),
• neopracované dřevo (4403),
• feroslitiny (7202),
• ploché válcované výrobky ze železa (7209, 7210, 7217),
• stroje na automatické zpracování dat (8471),
• elektrické přístroje na telefonii (8517),
• monitory (8528),
• osobní auta (8703),
•
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části, součásti a příslušenství motorových vozidel (8708)
• sedadla (9401).

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle předběžných údajů NBS za rok 2015 skončila vzájemná bilance SR-ČR za služby záporným saldem ve výši - 193,5
mil. EUR. Z toho nejvyšší zápornou hodnotu - 177,0 mil. EUR vykázal vzájemný obchod s jinými službami, především
konsultační služby ( -123,1 mil. EUR). Jedinou pro SR aktivní položkou jsou služby spojené cestovním ruchem,
kde NBS vykázala aktivum 76,7 mil. EUR.

Rok 2016 dle předběžných výsledků skončil pro SR výrazně pozitivně. Saldo vzájemného obchodu se službami dosáhlo
pouze - 0,1 mil. EUR. Výrazně příznivě pro SR skončila výměna služeb v oblasti cestování, kde SR vykázala aktivum ve výši
213,7 mil. EUR. Nejvyšší zápornou hodnotu - 103,4 mil. EUR vykázala, tak jako v roce 2015 v oblasti konsultačních a
manažérských služeb.

SERVICES (SK/CZ) - 2015
mil.EUR
CZ
CREDIT
1.a.b Services
1.a.b.1 Manufacturing services on physical inputs owned by others
1.a.b.2 Maintenance and repair services not included elsewhere (n.i.e.)
1.a.b.3 Transport
1.a.b.4 Travel
1.a.b.5 Construction
1.a.b.6 Insurance and pension services
1.a.b.7 Financial services
1.a.b.7.1 Explicitly charged and other financial services
1.a.b.7.2 Financial intermediation services indirectly measured (FISIM)
1.a.b.8 Charges for the use of intellectual property n.i.e.
1.a.b.9 Telecommunications, computer, and information services
1.a.b.9.1 Telecommunications services
1.a.b.9.2 Computer services
1.a.b.9.3 Information services
1.a.b.10 Other business services
1.a.b.10.1 Research and development services
1.a.b.10.2 Professional and management consulting services
1.a.b.10.3 Technical, trade-related, and other business services
1.a.b.11 Personal, cultural and recreational services
1.a.b.11.1 Audiovisual and related services
1.a.b.11.2 Other personal, cultural, and recreational services
1.a.b.12 Government goods and services n.i.e.
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1.a.b.13 Services not allocated

Předběžné údaje za rok 2016 (NBS)

CZ CZ CZ
mil. EUR CREDIT DEBIT
credit debit net
1.a.b Services 1 307,5 1 307,7
1.a.b.1 Manufacturing services on
physical inputs owned by others

24,2 8,3

1.a.b.2 Maintenance and repair
services not included elsewhere
(n.i.e.)

38,0 57,3

1.a.b.3 Transport 246,8 280,5
1.a.b.4 Travel 602,1 388,3
1.a.b.5 Construction 28,1 50,9
1.a.b.5.1 Construction abroad 24,5 15,9
1.a.b.5.2 Construction in the reporting
economy

3,6 35,0

1.a.b.6 Insurance and pension
services

8,0 17,2

1.a.b.7 Financial services 20,1 27,1
1.a.b.7.1 Explicitly charged and other
financial services

12,1 12,0

1.a.b.7.2 Financial intermediation
services indirectly measured (FISIM)

8,0 15,1

1.a.b.8 Charges for the use of
intellectual property n.i.e.

2,3 7,9

1.a.b.9 Telecommunications,
computer, and information services

93,8 145,2

1.a.b.9.1 Telecommunications services 45,7 59,0
1.a.b.9.2 Computer services 32,7 73,1
1.a.b.9.3 Information services 15,4 13,1
1.a.b.10 Other business services 239,6 311,3
1.a.b.10.1 Research and development
services

1,1 1,9

1.a.b.10.2 Professional and
management consulting services

58,8 162,2

1.a.b.10.3 Technical, trade-related,
and other business services

179,7 147,2

1.a.b.11 Personal, cultural and
recreational services

3,9 12,7

1.a.b.11.1 Audiovisual and related 0,1 0,6
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services
1.a.b.11.2 Other personal, cultural,
and recreational services

3,8 12,1

1.a.b.12 Government goods and
services n.i.e.

0,7 1,0

1.a.b.12.1 Tourism-related services in
travel and passenger transport

0,0 0,0

1.a.b.13 Services not allocated 0,0 0,0

Stav PZI z ČR podle statistik NBS za rok 2014 a 2015

v mil. EUR 2014 2015 *
Toky CZ
FDI Inflows
Kapitálová účasť 187,3
Reinvestované zisky 38,6
Ostatný kapitál 126,2
Priame investície spolu 352,1

FDI Outflows
Kapitálová účasť -202,5
Reinvestované zisky 211,2
Ostatný kapitál 106,3
Priame investície spolu 115,1
2 014 2015 *
Stavy CZ
FDI Inward position
Kapitálová účasť a reinvestovaný zisk 3 827,4
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Ostatný kapitál 387,4
Stav priamych investícií z ČR k 31.12.2014 spolu 4 214,8

FDI outward position
Kapitálová účasť a reinvestovaný zisk 621,1
Ostatný kapitál 193,5
Stav priamych investícií v ČR k 31.12.2014 spolu 814,5
* predbežné údaje

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Slovenská republika jako druhý největší obchodně-ekonomický partner ČR je cílem mnoha českých investorů. Uvádíme
některé nejvýznamnější a mediálně nejznámější aktivity českých subjektů:

Společnost RegioJet rozšířila své aktivity i do autobusové dopravy. Vedle autobusového spojení mezi Bratislavou -
Nitrou a Banskou Bystricí, rozšířila své aktivity i na pravidelné propojení Bratislavy, letiště Schwechat a Vídně. RegioJet
provozoval i expresní vlaky na trase Bratislava-Košice, ale od 1.2.2017 jejich provoz ukončil.

Slovenská vláda v červnu 2014 schválila převzetí 49% podílu ve Slovenském plynárenském průmyslu (SPP) od české
společnosti Energetický a průmyslový holding (EPH). Ukončením transakce získal stát prostřednictvím FNM 100% podíl v
mateřské společnosti SPP, a.s. (hlavní dodavatel zemního plynu na Slovensku). EPH nadále zůstává minoritním vlastníkem
s manažerskou kontrolou ve dvou dceřiných společnostech: v SPP – distribuce, a.s. a Eustream, a.s. EPH i po této transakci
zůstává největším českým investorem v SR.

Škoda Transportation, a.s. odevzdala v listopadu 2014 v Bratislavě do zkušebního provozu novou obousměrnou tramvaj
ForCityPlus. Dopravní podnik Bratislava a Škoda Transportation podepsaly smlouvu na dodání 15 tramvají tohoto typu v
roce 2013 a součástí byla i opce na dodávku dalších 15 tramvají.

Kopřivnická Tatra dodá na Slovensko v průběhu dvou let 166 hasičských vozů. Jedná se o první dodávku z kopřivnické
Tatry Trucks na Slovensko po více než 25 letech. Do konce srpna 2015 by měla být vyrobena celá dodávka hasičských
vozů. V září 2014 bylo výrobcem slavnostně předáno prvních 22 kusů slovenskému ministerstvu vnitra.

Společnost SOR Libchavy dodá městskému dopravnímu podniku Bratislava 25 klimatizovaných autobusů. V roce 2015
Dopravní podnik Bratislava nakoupil 100 kusů. Jedná se o 10 kratších verzí Solaris, 40 delších Iveco a 50 kloubových
autobusů. Se značkou SOR jezdí v Bratislavě i nové trolejbusy.

Český soukromý vlakový dopravce Leo Express, a.s. provozuje vlaky na trase Praha - Košice.
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Česká zbrojovka ve společném podniku CZ-Slovensko s.r.o. v Novácích vyrábí části zbraní (nyní zásobníky pro pistole) a
později celé zbraně (krátké zbraně a útočné pušky). Česká zbrojovka a.s. má v závodě prostřednictvím své dceřiné
společnosti UNION CS, spol. s r.o. 51% podíl a 49 % patří slovenské společnosti MSM Martin. V podniku získá práci
nejprve 60 kvalifikovaných zaměstnanců. V plánu je rozšiřování výroby i samostatný vývoj zbraní s tím, že by společnost
mohla koncem letošního roku zaměstnávat okolo 200 lidí. Jedná se o investici v rozsahu 3 - 4 mil. EUR.

Plzeňská firma Škoda Electric, a.s. v roce 2016 byla úspěšná v tendru na dodávku 15 ks trolejbusů pro MHD v Prešově.

Česká energetická skupina TTS z Třebíče vstoupila do sítě slovenských teplárenských společností a získala 52 % podíl.

V červenci 2016 EPH vstoupil do Slovenských elektráren a stal se 50 % akcionářem společnosti Slovak Powder Holding.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

V roce 2015 byly podepsány následující dohody :

1) Změna č. 2 Protokolu mezi MZV SR a MZV ČR o vykonávaní Dohody mezi MZV SR a MZV ČR o vzájemném
zastupování ve vízovém řízení (uzavřeno formou výměny nót).

2) Smlouva mezi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakouskem o tří státním hraničním bodě Dyje-Morava
(Vídeň, 29. září 2015).

V roce 2016 byly podepsány následující dohody :

1) Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o propojení rýchlostní cesty R 5 v obci Svrčinovec
na území Slovenské republiky a cesty I/11 v obci Mosty u Jablunkova na území České republiky přes spoločnou státní
hranici

(Praha 12. května 2016, publ. č. 251/2016 Z. z.)

2) Změna č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem zahraničních věcí
České republiky o vykonávaní Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky a Ministerstvem
zahraničních věcí Českéj republiky o vzájomném zastupování prostředníctvím diplomatických misí a konzulárních úřadů
svých států ve vízovém procesu

(výměna nót, 17. srpna 2016 a 7. září 2016, publ. č. 264/2016 Z.z.)
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4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Slovensko v roce 2016 poskytlo na oficiální rozvojovou spolupráci téměř 100 mil. EUR. Největší části směřovaly na
Ukrajinu, do Keni, Moldavska a Afganistánu. Vzhledem k vývoji situace byla do seznamu zemí s mimořádními
humanitárními a rozvojovými potřebami v roce 2016 přidaná i Sýrie. V porovnání s rokem 2015 rozvojová pomoc SR
vzrostla o 27 % na celkových 99,397 mil. EUR. Z celkové sumy bylo v roce 2016 alokováno 80,153 mil. EUR na
multilaterální pomoc a 19,243 mil. EUR na bilaterální oficiální rozvojovou pomoc.

Slovensko však nadále neplní cíle ke kterým se zavázalo na úrovni EU. Z hrubého národního důchodu za rok 2016 ve výši
téměř 80 mld. EUR dosáhla rozvojová spolupráce 0,103 procenta. Při vstupu do EU se SR zavázala dosáhnout do roku
2010 podíl 0,17 % a do roku 2015 podíl 0,33 %.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl,

Dopravní průmysl a infrastruktura,

Energetický průmysl,

Kovozpracovatelský průmysl, sklářský a keramický průmysl,

Obranný průmysl,

Zdravotnický a farmaceutický průmysl,

Zemědělský a potravinářský průmysl,

Železniční a kolejová doprava.

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Rostoucí slovenská domácí spotřeba, která je vedle běžných spotřebitelských položek orientována i na obnovu a
rekonstrukci nemovitostí vytváří příležitosti pro zvýšení českého vývozu právě do oblastí obnovy a rekonstrukce
bydlení. Vedle položek uvedených v sektorových prioritách (www.businessinfo.cz/mop) lze k českým perspektivním
položkám zařadit např. čerpadla na kapaliny, vzduchová čerpadla, svítidla, uzamykací zařízení, klimatizační jednotky,
monitory.

Přehled oborů a možných obchodních položek
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Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl HS 2204 - Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3003 - Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 3005 - Vata gáza obinadla ap zboží

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

Sklářský a keramický průmysl HS 7014 - Sklo signální prvky optické ze skla

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

Kovozpracovatelský průmysl HS 7214 - Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

HS 7215 - Tyče pruty ostatní z železa oceli nelegované

HS 7227 - Tyče pruty válc za tepla z oceli legované ost

HS 7229 - Dráty z oceli legované ostatní

Energetický průmysl HS 8402 - Generátory na výrobu vodní nebo jiné páry

HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel
8402 nebo 8403 (například ohříváky vody tzv.
ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení
na rekuperaci plynů); kondenzátory pro parní pohonné
jednotky

HS 8406 - Turbíny na páru vodní a jiné

HS 8481 - Kohouty, ventily a podobná zařízení na
potrubí, kotle

Řídicí systémy pro energetický průmysl
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Dopravní průmysl a infrastruktura HS 8429 - Buldozéry, srovnávače, silniční válce

HS 8430 - Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační),
škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební
(dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud
nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové
pluhy a sněhové frézy

HS 8431 - Části a součásti na položky 8425 a 8430 HS4

Automobilový průmysl HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou
osobní

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu
osob

HS 8707- Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

Železniční a kolejová doprava HS 8603 - Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

Obranný průmysl HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

5.2 Kalendář akcí

Přehled akcí obchodně - ekonomického úseku ZÚ Bratislava v roce 2016

14.1. Jednání na MH SR s ředitelem odboru bilaterální spolupráce Ing. Urbanem Kocákem - přehled možností bilaterální
spolupráce a projektů v r. 2016
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28.1. Veletrh ITF Slovakiatour Bratislava – veletrh cestovního ruchu na Inchebě Bratislava,.

9.2. Mezinárodní veletrh Aqua-Therm Nitra. 18. ročníku odborného veletrhu

10.2. Prezentace projektu Future Forces Forum na ZÚ Bratislava. Plně připravil a organizoval ZÚ, účast slovenských
zástupců policie, armády, ministerstva vnitra, podniků..

23.2. Seminář s Mezinárodní investiční bankou MIB k možnostem spolupráce s podnikateli v prostorách MH SR.

8.3. Výstava fotografií UNESCO – ČR na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě

22.3. Prezentace českých firem na Korejském velvyslanectví v Bratislavě. Prezentaci českých společností Vamos a
Elektromont na Korejském velvyslanectví za účasti korejského obchodního rady T. Lee zorganizoval OR J. Kalfiřt. Účelem
prezentace bylo prověření možností participace českých firem na dalších korejských projektech na Slovensku.

23.3.. Prezentace Olomouckého kraje v Bratislavě

1.6. Projekt Strategie řízení změn ve firmách ve spolupráci s CAIM a SAIM Česká a Slovenská Asociace Interim
Managementu. Obchodně-ekonomický úsek ZÚ zorganizoval pod záštitou velvyslankyně, společně s asociacemi CAIM a
SAIM konferenci na téma Strategie řízení ve firmách a restrukturalizace firem v ČR a SR

6.4. Jednání s firmou Smart Services na ZÚ. Byla poskytnuta účinná konzultace a pomoc.

6.4. Veletrh CONECO/ RACIOENERGIA Incheba Bratislava,
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19.4. Konference SOPK SR v Crown Plaza na téma Ekonomický vývoj SR v 2015 a výhled na 2016 (s příspěvkem
vystoupil J. Kalfiřt)

5.5. Zahájení natáčení pravidelného týdeníku Cyklopotulky. Připravil ZÚ ČR (J. Kalfiřt) ve spolupráci se společností
Egomotion.

19.5. Prezentace kraje Východní Morava na ZÚ ČR Bratislava

13.5. Veletrh Region Tour Expo Trenčín ve spolupráci s CzechTourism.

27.5. Jednání s ředitelem SOPK Žilina J. Mišurou na ZÚ ČR

23.6. Koordinační jednání k energetickým tématům na Úřadu vlády ČR – zástupci UV, MZV, ÚZSI, ZÚ, ČEZ. Za ZÚ
Bratislava J. Kalfiřt.

26.7. Odborná návštěva JE Mochovce. Společně se zástupci Velvyslanectví USA v Bratislavě. Jednání o dostavbě
elektrárny a perspektivách českých firem po vstupu EPH.

17.8. Agrokomplex Nitra

18.8. Veletrh Agrokomplex Nitra
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7.9. Setkání českých a slovenských manažerů ve společnosti Peterka and Partners za součinnosti ZÚ ČR a účasti
velvyslankyně L. Klausové. Pracovní setkání českých a slovenských manažerů se účastnilo přes 30 lídrů slovenských firem
v jejichž čele stojí převážně čeští manažeři.

21.9. Kongres malých a středních podniků V4 v Jasné. Organizovala SOPK Žilina za přispění ZÚ ČR, vystoupil J. Kalfiřt.

22.9. Konference Křižovatka dopravních a ekonomických zájmů v Luhačovicích.

3.-4.10. ENEF – European Nuclear Energy Forum v Bratislavě (Borik). Organizoval UV ČR ve spolupráci ZÚ ČR. Účast
premiéra B. Sobotky a velvyslankyně L. Klausová

4.10. Slovenský národní den na BVV.

Slovenský národní den na 58. Ročníku BVV v Brně zahájil projevem J. Kalfiřt společně s náměstkem MPO ČR Bartlem.

6.10. Jednání velvyslankyně L. Klausové s vedením SOPK Trnava, primátorem Trnavy P. Bročkem o možnostech
rozvoje další spolupráce.

27.10. SES 2016.

Mezinárodní konferenci Secure Energy Supply v Bratislavě (Reduta) organizoval AZZZ SR za přispění velvyslankyně L.
Klausové.

3.11. Slovenská kooperační burza 2016. ZÚ se podílel na přípravě a organizaci „mega“ akce SKB v Bratislavě v hotelu
Bratislava, kde se sjelo přes 200 firem z řady zemi k B2B rokování. Z ČR se zúčastnili zástupci z deseti firem. Organizovalo
SARIO.
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23.11. Konference Energetické zdroje regiónů – současnost a budoucnost. 5. Ročník vědecké konference v Trnavě.

1.12. SET PLAN CEEC 2016 v Bratislavě. Konference Central European Energy Conference na téma Energetická politika a
strategie EU se účastnil ministr Mládek, zmocněnec Bartuška, aj. ZÚ koordinoval přípravu akce..

9.12. Odborný seminář s představiteli města Trnava. ZÚ ČR zorganizoval v prostorách SOPK Trnava pro představitele
města Trnava.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Za základní podmínku pro uplatnění jakéhokoliv zboží na trhu - a tedy i českého na slovenském trhu - je průzkum trhu, a
to jak z hlediska existujících nabídek, tak i z hlediska poptávek. Je na rozhodnutí potenciálního zájemce, jaký způsob
průzkumu si zvolí. Může využít profesionálních služeb, nebo zvolit vlastní způsob průzkumu trhu výjezdy svých pracovníků
do vybraného teritoria. Základní podmínkou je pochopitelně nezávadnost nabízeného zboží jak po hygienické, tak i
technické stránce. V případě potravinářských, ale i mnoha jiných výrobků, je nutný doklad o jejich původu a zdravotní
nezávadnosti. Podrobné podmínky o dovozu vybraných druhů zboží poskytuje např. Úřad pro normalizaci, metrologii a
zkušebnictví SR, Státní veterinární a potravinová správa, Slovenská obchodní a průmyslová komora a také
Slovenská zemědělská a potravinářská komora.

Základní právní normou, která ustanovuje podrobnosti o technických požadavcích na jednotlivé skupiny výrobků, je zákon
č. 264/1999 Z.z. o technických požadavcích na výrobky a o posuzování shody.

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Pro distribuční činnost si zahraniční firma nemusí na Slovensku zřizovat organizační útvar. Rozhodnutí o zřízení nebo
nezřízení organizační složky závisí nejen na ekonomických faktorech, ale především na tom, v jakém rozsahu, jak dlouho a
rovněž v jakém odboru činnosti hodlá zahraniční firma na území Slovenska prodávat své výrobky a jakými distribučními
kanály. V případě, že jde pouze o krátkodobou zkoušku, nemusí zde firma zřizovat organizační složku. Jestliže však firma
plánuje rozšiřovat své aktivity na území Slovenska, dříve nebo později se nevyhne tomu, aby si zde zaregistrovala
organizační složku zahraniční osoby, případně založila dceřinou společnost - nejčastěji v právní formě společnosti
s ručením omezeným. V poslední době je velice rozšířenou aktivitou dodávka služeb spojených s dodáním výrobků, různé
doplňky k výstavbě rodinných domů anebo i výstavba dřevěných rodinných domů. Jedná se o součást prodeje výrobků a
v případě použití vlastních materiálů a zaměstnanců tato činnost nepodléhá platbám a odvodům za zaměstnance.

Distribuci svých výrobků na území Slovenska může česká firma zabezpečit buď zaměstnanci v pracovním poměru, nebo
smluvně prostřednictvím obchodních zástupců. V případě obchodních zástupců nejde o pracovněprávní, ale o
obchodněprávní vztah, který se řídí ustanovením §§ 652 až 672a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění
pozdějších předpisů, které upravují smlouvu o obchodním zastoupení.

V červnu 2016 vstoupil v platnost zákon č. 351/2015 Z.z. o přeshraniční spolupráci. Tento zákon novelizuje Zákoník práce,
Zákon o nelegální práci a Zákon o inspekci práce. Zákoník práce tím přináší definice základních pojmů, jako vysílající
zaměstnavatel a vyslaný zaměstnanec. Pod vysláním zaměstnance na výkon prací při poskytování služeb se rozumí jeho
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přeshraniční vyslání pod vedením a na odpovědnost vysílajícího zaměstnavatele na základě smlouvy mezi vysílajícím
zaměstnavatelem jako přeshraničním poskytovatelem služby a příjemcem této služby.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Slovenská republika se stala 1.5.2004 členem Evropské unie. Tím se změnilo její postavení v obchodování s členskými
zeměmi EU. Území SR se stalo součástí celního území - Společenství. Z pohledu SR se státy rozdělily do dvou skupin, a to
na členské země EU a na třetí země, které členy EU nejsou. EU je celní unií, hlavní charakteristikou celní unie je
uplatňování stejných celních sazeb a společných pravidel vůči třetím zemím a neuplatňování cel a jiných omezení v
obchodě mezi členskými zeměmi. Obchodování Společenství s třetími zeměmi upravují zvláštní celní předpisy, např. Celní
kodex a nařízení Komise a Rady.

V rámci opatření SR při dovozu vybraných druhů zboží uvádíme:

Státní ústav pro kontrolu léčiv požaduje, aby držitelé povolení na velkodistribuci léků hlásili dovoz léků, které nejsou ve
Slovenské republice registrované a to podle § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z.z. o lécích a zdravotnických
pomůckách a o změně a doplnění některých zákonů. Neregistrované léky mohou být do SR dovezeny pouze na základě
povolení Ministerstva zdravotnictví SR.

Dovoz, vývoz zbraní, střeliva, výbušnin podléha schvalovacímu řízení na slovenském ministerstvu hospodářství. Obchod
je povolen po udělení licence.

Dovoz zboží z členské země EU

V případě, že podnikatel, který není plátcem DPH, nabude v SR zboží z jiné členské země, je povinen podat žádost o
registraci pro DPH před získáním zboží, jehož celková hodnota bez DPH dosáhne v kalendářním roce 13 941,45 EUR.
Žadateli v takovém případě udělí daňový úřad registrační číslo IČ DPH nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. Stejný
postup platí i v případě služeb, kdy je podnikatel povinen podat žádost o registraci pro DPH ještě před přijetím služby.

Dovoz zboží je předmětem daně v SR v případě, že místem dovozu je SR. Zákon o DPH upravuje místo dovozu v § 18
zákona 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty.

V září 2011 byla v NR SR schválena novela zákona o DPH, která s účinností od 1.1.2013 upravuje podmínky samozdanění
při dovozu zboží. Tato úprava se především uplatňuje v případě dovozu nového dopravního prostředku do SR.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínky zakládání firem na Slovensku má v agendě většina advokátních kanceláří. Registrací a administrativou cizích
společností se však na Slovensku mnoho firem nezabývá. Mezi firmy, které tuto činnost nabízejí, patří např. firma Regus,
firma Online, s.r.o., Bratislava (má pobočku i v Praze) a firma Edia, a.s., Bratislava. Doporučovanou kanceláří je
také advokátní společnost Peterka&Partners se sídlem v Bratislavě i v dalších zemích střední Evropy.
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Mezi základní požadavky slovenských úřadů pro založení společnosti na Slovensku, resp. doklady nezbytné pro založení
kanceláře nebo pobočky patří živnostenský list, soudní potvrzení, výpis z rejstříku trestů, registrace pro daň, inspekční
kniha, účetnictví a odvody do Sociální pojišťovny. Registrace společnosti s ručením omezeným trvá podle Obchodního
zákoníku tři týdny.

Od října 2007 se zjednodušil systém živnostenského podnikání v SR. Byla založena síť jednotných kontaktních míst.
Začínající podnikatelé při vyřizování živnosti již nemusí žádat o výpis z rejstříku trestů. Na živnostenském úřadu se ohlásí
živnost vyplněním formuláře a lze začít podnikat. Změnou však je, že na každou činnost musí být samostatný živnostenský
list.

Doporučuje se založit si bankovní (podnikatelský) účet před podáním žádosti o živnostenský list. Živnostenský úřad za
žadatele vyřídí záležitosti související s Daňovým úřadem, Zdravotní pojišťovnou i Sociální pojišťovnou.

Od druhu podnikání závisí i délka vyřízení žádosti o podnikání. V případě ohlašovacích živnosti se nevyžaduje získání
licence. Na každou živnost však musí být samostatný živnostenský list. Při ohlašovacích živnostech lze získat živnostenský
list na živnostenském úřadě (příslušném dle místa podnikání) do pěti pracovních dní. V případě koncesované živnosti je
doba vyřízení maximálně 30 dní. Vydání živnostenského listu na volnou živnost stojí 3 EUR, na řemeslnou nebo vázanou
živnost 16,50 EUR. Za vydání koncesní listiny je poplatek 33 EUR. Na vydání živnostenského oprávnění se čeká přibližně
dva týdny.

Lze doplnit, že jednatelem firmy může být stejná osoba, která firmu založila, a český občan tak může být jednatelem
slovenské společnosti.

Pro účely podnikání na území SR se nerozlišuje, zda jde o cizince v postavení zahraniční fyzické osoby nebo o cizince
v postavení tuzemské osoby, rozhodující není státní příslušnost, ale skutečné bydliště. V tomto smyslu pro účely
podnikání na území SR není každý cizinec zahraniční osobou.

V případě fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území SR platí právní režim, vyplývají z ustanovení §21 odst. 2, 3 a 4
slovenského obchodního zákoníku. Především to znamená, že na území SR může zahraniční osoba podnikat
prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční osoby, nebo podniku zahraniční osoby, který zřídí na území SR
v tom rozsahu, v jakém získá tato osoba oprávnění na podnikání podle zvláštního zákona. V případě, že fyzická osoba
chce založit společnost s ručením omezeným, nepotřebuje notářský zápis. Pro daňové účely je registrována v místě
podnikání příslušném Daňovém úřadě. Daňový úřad vydá osvědčení o registraci pro daň a přidělí identifikační číslo.

Při rozhodování, zda zřídit organizační složku nebo podnik na Slovensku, platí, že organizační složku může zřídit fyzická
osoba v případě, že v místě svého trvalého bydliště je podnikatelem. Podnik může zřídit pouze v případech, že tato osoba
není v místě svého trvalého bydliště podnikatelem nebo že plánuje podnikat na území SR v jiném předmětu podnikání
než v místě svého trvalého bydliště.

Fyzická osoba se statutem zahraniční osoby musí určit vedoucího (organizační složky podniku zahraniční osoby nebo
vedoucího podniku zahraniční osoby), o kterém je povinna poskytnout příslušné údaje místně příslušnému
živnostenskému (obvodnímu) úřadu, a v případě vedoucího organizační složky doložit bezúhonnost této osoby. Vedoucí
organizační složky podniku zahraniční osoby ani vedoucí podniku zahraniční osoby nemusí mít bydliště na území
Slovenské republiky, na rozdíl od osoby odpovědného zástupce, který se ustanovuje pouze v regulovaných živnostech, tj.
nikoliv ve volných živnostech.

Pro fyzickou osobu s přechodným nebo trvalým bydlištěm na území SR platí obsahem i formou stejný právní režim, jaký
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se vztahuje na slovenskou fyzickou osobu. V této souvislosti je však nutno mít na zřeteli dobu, během které má občan EU
zájem působit na území SR za účelem podnikání. Podmínky pobytu cizinců včetně těch, kteří mají domicil v některém
členském státě EU, upravuje ustanovení §45a zákona č. 48/2002 Z.z. o pobytu cizinců ve znění zákona č. 606/2003 Z.z.
upravujícího liberalizované podmínky získání oprávnění k pobytu na území SR pro občany států EU.

V souvislosti s podnikatelskými aktivitami zahraničních firem je dále třeba mít na paměti daňovou povinnost. Podle §5
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty se za plátce DPH musí na Daňovém úřadě Bratislava 1 zaregistrovat i
zahraniční osoby, tj. právnické i fyzické osoby, které nemají oprávnění na podnikání na území SR a jsou podnikatelem
z jiného členského státu EU, nebo ze třetích států, v případě, že dodávají zboží a služby v tuzemsku. Bez ohledu na výši
obratu je jejich činnost předmětem daně.

V dubnu 2009 nabyl účinnost zákon č. 83/2009 Z.z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z přidané
hodnoty a zákon č. 511/1992 Zb. o správě daní a poplatků.

Za trvalé zařízení k podnikání zahraniční společnosti v SR, tedy stálou provozovnu, se považuje i jednorázově vykonávaná
činnost, jejíž výkon přesahuje 6 měsíců v průběhu 12 po sobě jdoucích měsících (souvisle i nesouvisle), tedy i v případě
poskytování služeb.

Podle Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi ČR a SR vzniká tzv. službová stálá provozovna na území SR,
pokud jsou služby, včetně poradenských a manažerských, poskytovány českou společností prostřednictvím jejich
zaměstnanců (nebo jiných osob najatých touto společností pro tento účel), pokud tyto činnosti trvají na území SR více než
6 měsíců v průběhu 12 měsíčního období. Povinnost registrace pro DPH se však nevztahuje na zahraniční osobu, která
dodává pouze službu nebo zboží spojené s montáží a instalací v SR. Osobou povinnou platit daň je jejich příjemce v SR
podle §69 odst. 2 a 4 zákona.

Podrobnější informace týkající se konkrétního podnikatelského záměru doporučujeme konzultovat na Daňovém úřadu a
na příslušném Živnostenském úřadu. Lze rovněž využít komerčních služeb některých advokátních kanceláří.

Doplňujeme některé informace ohledně podmínek podnikání českých živnostníků na Slovensku:

• fyzická osoba je povinna se do 7 dní zaregistrovat na Daňovém úřadě, kde jí bude přiděleno slovenské IČ DPH,
• k registraci (formulář) se předkládá notářem ověřená kopie českého živnostenského oprávnění,
• registrace na DPH se provádí na Daňovém úřadě Bratislava 1,
• každá podnikatelská činnost v souladu se zákonem 173/1994 Z.z. o správě daní a poplatků vyžaduje registrační

pokladnu,
• další podmínkou je zaplacení zálohy na daň. Jde o polovinu daně z předpokládané hodnoty prodaného zboží. Platí

se poslední den před tím, než je zahájen prodej předmětného zboží. V případě, že konečná hodnota prodaného
zboží bude nižší, Daňový úřad částku prostřednictvím daňového přiznání vrátí. Činnost si tedy vyžaduje i předložení
daňového přiznání ve stanoveném termínu.

• Pokud jde o živnostenské oprávnění, platí, že k jednorázové podnikatelské aktivitě není potřebné slovenské
živnostenské oprávnění, postačující je notářem ověřená kopie českého živnostenského oprávnění. Na jednorázovou
činnost na jarmarcích či festivalech není potřebné zřizování organizační složky. V případě, že dojde k opakování
vykonávání podnikatelské činnosti, je subjekt oprávněný provozovat živnost v ČR povinen zřídit organizační složku
na území Slovenské republiky.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
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K propagaci menších a středních českých firem formou prezentací, seminářů a přednášek, a to především z oboru
cestovního ruchu, dále z oblasti vojenského materiálu, odpadového hospodářství a jiných průmyslových oborů, jsou již
dlouhodobě využívány prostory ZÚ v Bratislavě. Podobně jsou využívány i pro zprostředkování informací o
připravovaných veletrzích v ČR, kdy jsou slovenští novináři informování o programech jednotlivých veletrhů.

Další možností, kterou obchodně ekonomický úsek ZÚ doporučuje zájemcům a rovněž je jím nápomocen, je zasílání
jejich nabídek, resp. poptávek do bulletinu Slovenské obchodní a průmyslové komory a také přímo jednotlivým
asociacím oborových svazů v SR.

K významným veletrhům na Slovensku patří:

ITF Slovakiatour,

AQUA-THERm Nitra,

CONECO, Bratislava,

RACIOENERGIA Bratislava,

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH NITRA,

AGROSALÓN Nitra,

AGROKOMPLEX Nitra,

ELO SYS, Trenčín.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

V lednu 2007 schválila Národní rada SR novelu autorského zákona č. 618/2003 Z.z. o autorském právu a právech
souvisejících. Novela, která do právního řádu SR transponovala směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy o
vynutitelnosti práv duševního vlastnictví, má zvýšit ochranu práv autorů před nelegálním kopírováním a odstranit existující
rozdíly při vymáhání práv duševního vlastnictví v členských zemích EU. Novela se nedotýká ochrany duševního vlastnictví
ve spojitosti s internetem či používáním digitálních technologií. Fyzická osoba může i nadále vyhotovit kopii pro osobní
potřebu bez souhlasu autora nebo jiného nositele práv kopii, např. u počítačových programů, literárních děl, map atd.
Zjednodušit by se mělo i dokazování autorských práv. Novela zákona se samozřejmě promítla do souvisejících právních
norem, a to do Občanského soudního řádu, Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku. Úřad průmyslového vlastnictví
SR promítl úpravy do legislativy ochranných známek, patentů, ochrany topografií polovodičových výrobků, designů,
označení původu výrobků a zeměpisných označení výrobků.

V roce 2009 se začalo s potíráním plagiátorství, tedy jisté podoby uplatňování ochrany autorských práv. Oblast ochrany
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autorských práv však v SR zatím nepožívá takové pozornosti, jaké by si zasluhovala. Ochrana duševního vlastnictví je v SR
v posledních letech spojována s plagiátorstvím a to především na úrovni vysokých škol. Tam probíhá i většina odborných
diskusí na toto téma a dlouhodobě je konstatováno, že v SR chybí přímý institut ochrany duševního vlastnictví.

Od 1.7.2016 je účinný zákon č. 435/2001 Z.z. zákon o patentech, ochranných osvědčeních a o změně a doplnění některých
zákonů (patentový zákon).

(ve znění zákonů č. 402/2002 Z. z., 84/2007 Z. z., 517/2007 Z. z., 495/2008 Z. z., 202/2009 Z. z.(nepriamo), 125/2016 Z. z.)

6.6 Trh veřejných zakázek

V listopadu 2015 byla v NR SR schválena nová právní norma upravující režim veřejných zakázek v SR. Od 18. 4. 2016 platí
nový zákon č. 343/2015 Z.z. o veřejných zakázkách (o verejnom obstarávaní), který upravuje režim veřejných zakázek.
Definuje elektronický trh, konečného uživatele výhod, upravuje limitní a nadlimitní zakázky apod. Nová právní norma
plně nahradila původný zákon č. 25/2006 Z.z. i všechny jeho novely.

Zákon o veřejných zakázkách se týká zadávání zakázek na dodání zboží, poskytnutí služeb, zadávání koncesí na stavebmí
práce, uskutečnění stavebních prací, soutěž návrhů na služby ve veřejných zakázkách. Cílem zákona je zefektivnění
procesů zakázek za využití povinné elektronizace procesu. Zákon zavádí nové instituty např. inovativní partnerství, dále
definuje nové finanční limity, pro přijímatele finanční pomoci z EU zavádí novinku možnost využití ex-ante posouzení, kde
se tato možnost rozšířila i na objednavatele a dotovanou osobu.

Veřejné zakázky jsou zveřejňovány ve Věstníku veřejného obstarávání, který vydává Úřad pro veřejné obstarávání
v Bratislavě. Zveřejněné, ale i připravované zakázky lze najít na www.uvo.gov.ska v Evropském věstníku.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

V případě, že dojde k obchodnímu sporu, doporučuje se věc nejprve konzultovat s právni kanceláří a následně se dle
potřeb obrátit na příslušný soud. Vzhledem k tomu, že na Slovensku mají své zastoupení téměř všechny větší české
právnické i advokátní kanceláře, lze v tomto směru využít i jejich služeb. Následně lze věc postoupit, tesp. obrátit se na
Rozhodčí soud u Slovenské obchodní a průmyslové komory.

Slovenská obchodní a průmyslová komora ve spolupráci se Slovak Credit Bureau připravila nový produkt, který by mohl
posílit konkurenceschopnost na trhu. Tento produkt má přispět k eliminaci rizik při podnikatelských aktivitách. Nová
služba diagnostikuje vnitřní i externí rizika včetně poskytnutí relevantních informací o konkurenci a obchodních
partnerech. Služba je zpoplatněna pro členy SOPK 30 EUR/nečleny 40 EUR za kompletní report o 1 subjektu a za report o
nemovitostech pro členy 10 EUR/nečleny 15 EUR.

Slovak Credit Bureau, s.r.o. je provozovatelem Bankovního a nebankovního registru na Slovensku. Dodává komplexní
řešení v oblasti obchodních a spotřebitelských informací a také řešení pro řízení úvěrových procesů a marketingových
aktivit.
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Jedním z efektivních způsobů řešení vzniklých problémů je SOLVIT - Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU. Jedná
se o síť center, která navzájem spolupracují.

V rámci platebních podmínek lze uplatnit systém SEPA, jehož přínosem je odstraňování rozdílů mezi zdejšími tuzemskými
platbami a přeshraničními platbami v měně EUR v rámci EU.

Další úpravou v oblasti platebních podmínek je zákon č. 394/2012 Z.z. o omezení plateb v hotovosti, a to jak pro fyzické
osoby, tak i pro právnické osoby.

Lze konstatovat, že po přijetí opatření na zabránění daňovým únikům se platební morálka na Slovensku zlepšila. Důkazem
toho je podle finanční správy vyšší výběr daní.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Zdejší zvyklosti se ničím zásadním neodlišují od zvyklostí v ČR. Napomáhají tomu dlouhodobá spolupráce i dlouhodobé
soužití a také přetrvávající osobní, rodinné, obchodní i společenské kontakty.

Úředním jazykem je slovenský jazyk. Při obchodních jednáních nebo seminářích bývá často používan anglický jazyk.

Obvyklá pracovní doba je 8,5 hod.

Prodejní doba je přizpůsobena místním potřebám, ale zpravidla je od 8 do 18 hod. Nákupní centra jsou obvykle otevřena
večer do 20. hod., resp. do 24. hod.

V roce 2017 byla v NR SR schválena novela zákoníku práce, kterou se rozšířil počet svátků, kdy má být zákaz
maloobchodního prodeje.

Od 1.6.2017 je zakázán prodej během následujících svátků :

l. leden; 6 leden; Velký pátek; Velikonoční neděle; Velikonoční pondělí, 1. květen; 8. květen; 5. červenec; 29. srpen; 1 září;
15. záíří; 17 listopad; 24 prosinec po 12.00 hod; 25.prosinec a 26 prosinec.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Mezi SR a ČR není vízová povinnost. Občané ČR mohou překročit státní hranice s platným cestovním pasem ČR nebo
občanským průkazem ČR. Doporučuje se, aby se jednalo o občanské průkazy se strojově čitelnou zónou tak, jak je
vyžadováno při vstupu na území ostatních států EU. Nezletilí musí mít vlastní cestovní doklad nebo musí být zapsáni do
cestovního dokladu rodičů.

Slovenská republika je součástí schengenského prostoru od prosince 2007.

Při cestě autem je nutný platný řidičský průkaz, osvědčení o evidenci vozidla, potvrzení o zaplacení povinného ručení
(zelená karta). Při převozu domácích zvířat je potřebný platný mezinárodní očkovací průkaz (od října 2004 má mít zvíře i
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cestovní pas).

Od 1.1.2010 byl na Slovensku zahájen systém elektronického výběru mýta pro nákladní automobily s celkovou hmotností
nad 3,5 tuny. Výběr mýta se týká dálnic, rychlostních silnic R1 a silnic 1. třídy. Od 1.1.2014 došlo ke změnám v
elektronickém mýtném systému. K nejdůležitějším patří: nové vymezené úseky silnic 1. třídy v jejich celkové délce 234 km;
dále úseky dálnic D1 a D2 v intravilánu Bratislavy, za jejichž užívání se platí mýtné; vymezení úseků všech silnic II. a III.
třídy zpoplatněných nulovou sazbou.

K oblastem se zvýšeným rizikem nebezpečí patří vysokohorské oblasti, zejména Tater. Z důvodu ne zcela vyhovující
dopravní infrastruktury patří na Slovensku k rizikovým místům i některé úseky rychlostních silnic.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizích občanů v SR upravuje zákon č. 5/2004,Z.z. o službách zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

Pro zaměstnávání občanů EU/EHP na území SR byly s účinností od 1.1.2014 schváleny následující úpravy:

• zaměstnavatel se sídlem na území SR přijme do zaměstnání občana EU, anebo zaměstnavatel, který je etablován na
území jiné členské země a vysílá na výkon práce svého pracovníka na území SR, je povinen podle § 23b odst. 6
zákona informovat příslušný úřad práce, sociálních věcí a rodiny o vzniku pracovněprávního vztahu, anebo o vyslání
na výkon práce ve dvou předložených výtiscích s označením vzniku pracovněprávního vztahu nebo vyslání na výkon
práce informovat příslušný úřad osobně nebo poštou nejpozději do 7 pracovních dnů od nástupu pracovníka do
zaměstnání,

• příslušným úřadem práce, sociálních věcí a rodiny se rozumí úřad, v jehož územním obvodu bude občan EU
zaměstnán, nebo bude realizovat výkon práce na základě vyslání (tedy rozhodující je místo výkonu zaměstnání/práce
a nikoliv sídlo zaměstnavatele),

• zaměstnavatel se sídlem na území SR, u něhož bylo ukončeno zaměstnání občana EU, anebo zaměstnavatel, který je
etablován na území jiné členské země, který ukončí vyslání na výkon práce svého pracovníka na území SR, je povinen
podle § 23 odst. 6 zákona o službách zaměstnanosti informovat úřad o ukončení pracovněprávního vztahu nebo
vyslání na výkon práce písemně ve dvou výtiscích nejpozději do 7 pracovních dnů od ukončení zaměstnání nebo
výkonu práce,

• úřadem potvrzené formuláře si zaměstnavatel eviduje jako doklad pro kontrolní účely,
• v případě občana EU vyslaného na výkon práce na území SR, příslušné informační karty s označením vyslání, nebo

skončení vyslání předloží úřadu v místě výkonu práce ta zdejší právnická osoba, nebo fyzická osoba, s kterou
zahraniční zaměstnavatel uzavřel smlouvu, z níž vyplývá vyslání pracovníků na výkon práce na území SR,

• nedodržení povinnosti zaměstnavatelem, resp. smluvním partnerem postoupit úřadu údaje na informační kartě
o zaměstnání/vyslání na výkon práce občana EU a jeho ukončení se pokládá za nedodržení právních předpisů o
zaměstnanosti.

Zároveň platí novela Zákoníku práce, tak jak je uvedno v kap. 6.1.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínky na veřejné zdravotní pokištění splní cizinec tehdy, když má na Slovensku trvalý pobyt, na veřejné zdravotní
pojištění mu vzniká tehdy nárok automaticky. V případě, že nemá trvalý pobyt, ale má přechodný pobyt i vtedy má nárok
na veřejné zdravotní pojištění, ale za předpokladu, že je na Slovensku ekonomicky aktivní, tedy je na Slovensku
zaměstnán, nebo pracuje na základě živnosti.
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Cizinci se do zdravotní pojišťovny mohou přihlásit i přímo na živnostenském úřadě, kde si vyřizují živnost.

Když je cizinec zdravotně pojištěn ve své domovské zemi neměl by spoléhat pouze na své domácí pojištění. V případě, že
tu pracuje dlouhodobě měl by být ze zákona veřejně zdravotně pojištěn. Povinné veřejné zdravotní pojištění v SR není
vázané na státní občanství, ale na trvalý pobyt či na výkon zaměstnání anebo živnosti. Cizinec se může do zdravotní
pojišťovny přihlásit sám anebo ho přihláší zaměstnavatel. Dvojité pojištění nehrozí.

V ceně veřejného zdravotního pojištění pro cizince ze zemí EU anebo mimo ní prakticky nejsou rozdíly. Rozdíl je pouze v
tom, že v případě pojištění osoby z titulu zaměstnání či živnosti v SR mají nárok na zdravotní pojištění i rodinní
příslušníci.

Po skončení platnost formuláře E111 platí evropský průkaz zdravotního pojištění, který vystavuje zdravotní pojišťovna na
dobu pěti let. Občan ČR, stejně jako občan každého jiného státu EU, musí před cestou do SR požádat svou zdravotní
pojišťovnu o vydání zdravotního průkazu platného v EU.

Před cestou do Slovenské republiky je vhodné se komerčně připojistit. V roce 2005 byl přijat zákon č. 567/2005 Z.z.,
kterým se doplňuje zákon č. 544/2002 Z.z. o Horské záchranné službě ve znění zákona č. 515/2003 Z.z. a o změně dalších
zákonů. Uvedená novela zpoplatňuje některé záchranné akce v horských oblastech Slovenska.
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7. Kontakty
Velvyslanectví ČR v SR obchodně-ekonomický úsek tel. č. +421 2 59203 323, 322.

adresa:

Hviezdoslavovo nám. 8 810 00 Bratislava 1 P.O.BOX 208 tel.: 00421-(0)2-59203303, fax: 00421-(0)2-59203330
e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz, Commerce_Bratislava@mzv.cz web: www.mzv.cz/bratislava konzulární oddělení tel.:
0903287003

Kontakty na instituce a úřady v SR lze vyhledat na ; www.zoznam.sk

Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade,
CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR odbor států střední Evropy tel.č.: + 420 224 181 111,/ 182 494

odbor dvoustranných ekonomických vztahů Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1 - Hradčany tel.č.: + 420 224 182 592

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR odbor zahraničně ekonomických politik I Politických věznů 20 112 49 Praha 1
tel.č.: +420 224 85 2026

České centrum Hviezdoslavovo nám. 109/8 P.O.BOX 208 810 00 Bratislava tel. č. +421 2 54418215
email: ccbratislava@czech.cz

CZECHTOURISM Hviezdoslavovo nám. 7 810 02 Bratislava tel.č.: +421 2 55645064 email: info-sk@czechtourism.com

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky

Hviezdoslavovo nám. 8 810 00 Bratislava 1 P.O.BOX 208 tel.: 00421-(0)2-59203303, fax: 00421-(0)2-59203330

e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz, Commerce_Bratislava@mzv.cz consulate@Bratislava.mzv.cz;

web: www.mzv.cz/bratislava
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7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR odbor států střední Evropy tel.č.: + 420 224 181 111,/ 182 494

odbor dvoustranných ekonomických vztahů

Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1 - Hradčany tel.č.: + 420 224 182 592

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR odbor zahraničně ekonomických politik I

Politických věznů 20 112 49 Praha 1 tel.č.: +420 224 85 2026

České centrum

Hviezdoslavovo nám. 109/8 P.O.BOX 208 810 00 Bratislava tel. č. +421 2 54418215 email: ccbratislava@czech.cz

CZECHTOURISM Hviezdoslavovo nám. 7 810 02 Bratislava tel.č.: +421 2 55645064 email: info-sk@czechtourism.com

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Záchranná služba: 155, 223, 16155
• Policie: 158, 112
• Požární služba: 112, 150
• Informace o telefonních číslech v SR: 1181
• Informační a dispečerská služba motoristům: 18123, 1815

Podrobnější členění:

• Hasičská a záchranná služba, polícia: 112
• Hasičská služba: 150, 112
• Záchranná služba: 155, 112
• Polícia: 158, 112
• Mestská polícia: 159
• Havarijná služba: 0123
• Letecká záchranná služba: 18 155
• Horská záchranná služba: 18 300
• Cestná záchranná služba (SČK): odstraňovanie následkov dopravných nehôd 154
• Havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 128, 18 154
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Banky

• Slovenská sporiteľňa: 0850111888
• VUB: 0850123000
• Tatra banka: 0850111110
• ČSOB: 02/59668230
• UniCredit Bank: 02/4950 1111
• Poštová banka: 0850 111666
• Ľudová banka: 0850123123
• Dexia banka: 02/68285777
• mBank: 0850606050

Odťahová a asistenčná služba:

• Global assistance Slovakia: 18118
• Slovensky autoturist klub (SATC): 18 124
• Autoklub Slovakia Assistance: 18120, 18112
• Dopravný servis: *75 (z mobilného telefónu)
• Zdravotné poisťovne:
• Dôvera: 0800150150
• Všeobecná zdravotná poisťovňa: 0850003003
• Spoločná zdravotná poisťovňa: 0850311443
• Európska zdravotná: 0800111115
• Union: 0850003333
• Mobilní operátori a pevné linky
• Infolinka Orange: 905
• Infolika Telefonika O2: 949
• Slovak Telekom: 0800 123 456
• Poruchová služba pevných telefónnych liniek: 12129

• Ďalšie užitočné telefónne čísla:
• Informácie o telefónnych číslach v SR: 1181
• Univerzálna hlasová informačná služba: 1180
• Informácie o telefónnych číslach v zahranicí: 12149
• Info asistent - informácie 24 hodín denne, cestovné poriadky, letové poriadky, ubytovanie, zdravotnícke zariadenia,

pracovné ponuky a iné: 12111
• Stella servis: informácie pre motoristov: *75
• Autoklub Slovakia Assistance- motoristické informácie: 18 124
• Ohlasovňa telefónnych porúch: 12 129
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• Presný čas: 12 110
• Detská linka záchrany: 0800 112 112
• Sloboda zvierat: 16 187
• Linka pomoci obetiam násilia: 0850 111 321
• Linka dôvery: 02/44460606
• Elektrina – hlásenie poruchy z celého Slovenska: 0800 111 567
• Voda – hlásenie poruchy: 0800 121 333
• Plyn – hlásenie poruchy: 0850 111 727

7.4 Internetové informační zdroje

• Prezident SR – www.prezident.sk
• Úřad vlády SR – www.vlada.gov.sk
• Materiál z jednání vlády – www.rokovania.sk
• Národní rada SR – www.nrsr.sk
• Statistický úřad SR – www.statistics.sk
• Národní banka Slovenska – www.nbs.sk
• Ministerstvo hospodářství SR – www.mhsr.sk
• Ministerstvo financí SR – www.mfsr.sk
• Úřad pro veřejné obstarávání – www.uvo.gov.sk
• Slovenská obchodní a průmyslová komora – www.sopk.sk
• Obchodní rejstřík – www.orsr.sk
• Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) –www.sario.sk
• Tisková agentura Slovenské republiky – www.tasr.sk
• Slovenská informační a tisková agentura – www.sita.sk
• Základní webová orientační stránka – www.zoznam.sk
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