
 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/05/041 
 
V Bratislave dňa 10.08.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 04.08.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti o skrátené záverečné posúdenie, ktoré sa týka 
nasledujúcej veci: 
 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o 
potravinách v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané procesne postupy ako i niektoré povinné obsahové 
náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) 
a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  



 

 
 

 

 
 

1. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti „Administratívne 
náklady“ uviedol nové administratívne povinnosti na strane podnikateľov, a to konkrétne 
povinnosť: 
 
a) Úprava § 7b: Prevádzkovateľ, ktorý v mieste určenia prijíma potraviny z iného členského 

štátu Európskej únie alebo dováža potraviny, je povinný nahlásiť príslušnej regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej 
a potravinovej správy dodanie týchto potravín, 

 
avšak SBA má za to, že medzi administratívne náklady by mal predkladateľ uviesť pozitívny 
vplyv návrhu, a teda aj tie povinnosti, ktoré dotknutým subjektom zanikajú: 
 
b) Nový odsek § 9, konkrétne ods. 4, že výrobca malých množstiev potravín nie je povinný 

svoje výrobky označovať údajom o výživovej hodnote a tento údaj uvádzať v sprievodných 
dokladoch; 

c) Vypustenie písmena z § 12 ods. 1, konkrétne písm. l), podľa ktorého ten , kto predáva 
potraviny je povinný zabezpečiť uvádzané výživové tvrdenie a uvedenú výživovú hodnotu 
umiestniť na výveske, ak už nie je uvedená na obale; 

d) Vypustenie § 12a, podľa ktorého prevádzkovateľ predaja potravín konečnému spotrebiteľovi 
v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol 10 000 000 eur a viac, je povinný MH SR 
vykazovať percentuálny podiel obratu z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi 
vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín. 

 
2. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie zaradil úpravu sadzieb pokút za 

porušenie niektorých povinností podľa zákona medzi priame finančné náklady. SBA odporúča 
uviesť uvedené zmeny v časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu 
vzhľadom na potenciálny vplyv návrhu, ktorý bude mať za následok prísnejšiu reguláciu správania 
sa niektorých podnikov. V tejto časti odporúčame spomenúť aj rozšírenie zoznamu priestupkov 
(bod 22 návrhu). 
 

3. SBA odporúča predkladateľovi kvalitatívne vyhodnotiť v časti 3.3.2 ako nepriamy finančný 
náklad pozitívny vplyv vyplývajúci z vypustenia odsekov 3 a 4 z § 8 zákona, ktoré ustanovujú 
povinnosť prevádzkovateľa, ktorý balí potraviny mať v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom 
právnom vzťahu odborne spôsobilú osobu v oblasti potravinárstva alebo veterinárneho lekárstva. 
Zároveň SBA považuje za potrebné doplniť medzi nepriame finančné náklady aj novú 
povinnosť vplývajúcu z nového § 20a ods. 3, podľa ktorej „prevádzkovateľ, u ktorého je vykonaný 
kontrolný nákup, je povinný orgánu úradnej kontroly potravín uhradiť náklady za kontrolný nákup 
v spotrebiteľskej cene, za ktorú bola pri kontrolnom nákupe kúpená vzorka v lehote desať dní 
odo dňa oznámenia, že ide o úradnú vzorku. Náhrada nákladov podľa § 20 ods. 4 tým nie je 
dotknutá.“ 

 
SBA oceňuje, že materiál bol dňa 30. mája 2016 prerokovaný v Rade pre potravinárstvo MPRV SR, 
ktorej členmi sú zástupcovia dotknutej podnikateľskej sféry. Avšak, predkladateľ predložil materiál dňa 
15.07.2016 do Medzirezortného pripomienkového konania, čím nepostupoval v súlade s procesom 
podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe 
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (účinné od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu predchádza: 
 

1. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne 
Ministerstvo hospodárstva SR na odporúčanie SBA; vzhľadom na odporúčanie poskytnuté SBA 
Ministerstvu hospodárstva SR dňa 3.6.2016. 

2. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR aby SBA vypracovala Test vplyvu na malé 
a stredné podniky podľa bodu 6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, 
ak jeho vykonanie SBA odporučí z dôvodu predpokladu existencie vplyvu na malé a stredné 
podniky a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie;  

3. povinnosť predkladateľa predložiť materiál do Predbežného pripomienkového konania 
v súlade s bodom 7.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 



 

 
 

 

a absolvovanie jeho priebehu podľa bodu 7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 
vplyvov; 

4. povinnosť predkladateľa uverejniť stanovisko Stálej pracovnej komisie do Doložky 
vybraných vplyvov a v prípade pripomienok uviesť tiež ich vyhodnotenie v súlade s bodom 7.8. 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením podnikateľským subjektom zúčastniť sa na 
prípadných konzultáciách, SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné podniky a priebeh 
predbežného pripomienkového konania.  
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/06/012 
 
V Bratislave dňa 17.08.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združenie právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 16.08.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh riadneho predbežné stanoviska k návrhu smernice o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov 
a služieb 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať pozitívno-negatívny dopad na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ kvalitatívne popísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA má za to, že v momentálnej fáze procesu nie je možné zo strany predkladateľa bližšie vyhodnotiť aj 
kvantitatívne nepriame finančné a administratívne náklady nových povinností na podniky.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k danému materiálu nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/07/004 
 
V Bratislave dňa 02.09.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 18.08.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov 
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie, ktorý predkladateľ označil v Doložke vplyvov 
a vyčíslil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/07/010 
 
V Bratislave dňa 04.08.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 02.08.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie, ktorý predkladateľ označil v Doložke vplyvov 
a vyčíslil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
 
SBA má za to, že Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je vypracovaná v súlade s Metodickým 
postupom pre túto analýzu. Napriek tomu odporúča zohľadniť nasledovné  obyčajné pripomienky:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nevypracoval dostatočne Analýzu vplyvov na podnikateľské 
prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky a to konkrétne z hľadiska 
kvantifikácie administratívnych nákladov vyplývajúcich z nových povinností, ktoré predložený materiál 
navrhuje. Nedostatky a odporúčanie ich odstránenia navrhuje SBA nasledovne: 
 

1. Okrem povinnosti odviesť odvod z prijatého poistného z poistenia uvedeného v časti A prílohy č. 1 
k zákonu o poisťovníctve vzniká poisťovniam, poisťovniam z iného členského štátu a pobočkám 
zahraničnej poisťovne povinnosť odvedenie časti poistného písomne oznámiť Národnej banke 
Slovenska, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a zákonom ustanovenému ministerstvu 
(Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu vnútra SR alebo Ministerstvu životného prostredia 
SR), najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania ako aj predložiť Národnej banke 
Slovenska údaje preukazujúce položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného podľa 
§ 68 bod 1, bod 3, bod 5 a bod 7. 

2. Z uvedeného dôvodu SBA považuje za potrebné, aby predkladateľ okrem vyčíslenia výšky 
priamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na celé podnikateľské prostredie, doplnil Súhrnnú tabuľku 
nákladov regulácie aj o vyčíslenie administratívnych nákladov, vyplývajúcich z hore 
spomenutých povinností. Pri výpočtoch administratívnych nákladov nových povinností odporúča 
SBA predkladateľovi postupovať v súlade s Metodickým postupom pre analýzu vplyvu na 
podnikateľské prostredie, resp. aplikovať na identifikované nové povinnosti údaje z Tabuľky 
štandardných časových náročností typických informačných povinností, ako aj použiť Kalkulačku 
nákladov dostupnú na web stránke Ministerstva hospodárstva SR v závislosti od požadovanej 
formy splnenia povinností (konkretizáciou „písomne“, t. j. oznamovanie papierovo, alebo 
elektronicky) a s ohľadom na požadovanú frekvenciu plnenia. 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/08/005 
 
V Bratislave dňa 08.08.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 05.08.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie, konkrétne na zdravotné poisťovne, ktoré však 
z hľadiska posudzovania vplyvov nemožno považovať za malé a stredné podniky. Identifikovaný dopad 
nebol predkladateľom vyznačený, ani bližšie kvantifikovaný. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA preto vyjadruje súhlasné stanovisko, zároveň ale vznáša nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 

1. SBA odporúča vyznačenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie v Doložke vybraných 
vplyvov; 
 

2. SBA odporúča dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, v ktorej budú jasne 
identifikované dotknuté subjekty a vyhodnotené dopady posudzovanej regulácie. 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/08/016 
 
V Bratislave dňa 15.08.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združenie právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 11.08.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady k záväzným 
ročným redukciám emisií skleníkových plynov pre členské štáty (ČŠ) od roku 2021 do roku 2030 v 
rámci odolnej Energetickej únie a s cieľom splniť záväzky Parížskej dohody a ktorým sa mení 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a 
nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska 
zmeny klímy (MMR) 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať pozitívno-negatívny dopad na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ sčasti kvalitatívne 
popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA vznáša nasledujúcu obyčajnú pripomienku  k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie:  
 
SBA má za to, že v obsahu Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie je možné zo strany predkladateľa 
podrobnejšie popísať nepriame finančné náklady spojené so zvýšenými environmentálnymi požiadavkami 
na sektor mimo Emissions Trading System (ETS) – napr. adaptácia výrobných procesov podnikov, zvýšené 
požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov, nahradzovanie štandardných fosílnych palív 
alternatívnymi zdrojmi v sektore dopravy, atď.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiada uviesť v jej stanovisku. 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/08/023 
 
V Bratislave dňa 16.08.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 12.08.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po medzirezortnom 
pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej 
energetike 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané procesné postupy ako i niektoré povinné obsahové 
náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) 
a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  
 



 

 
 

 

Predkladateľ predložil materiál dňa 12.08.2016 na záverečné posúdenie, čím nepostupoval v súlade 
Predkladateľ predložil materiál dňa 12.08.2016 na záverečné posúdenie, čím nepostupoval v súlade 
s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu 
predchádza: 
 

1. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na odporúčanie 
SBA; 

2. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR aby SBA vypracovala Test vplyvu na malé 
a stredné podniky podľa bodu 6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, 
ak jeho vykonanie SBA odporučí z dôvodu predpokladu existencie vplyvu na malé a stredné 
podniky a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie;  

3. povinnosť predkladateľa predložiť materiál do Predbežného pripomienkového konania 
v súlade s bodom 7.1. Jednotnej metodiky a absolvovanie jeho priebehu podľa bodu 7. 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; 

4. povinnosť predkladateľa uverejniť stanovisko Stálej pracovnej komisie do Doložky 
vybraných vplyvov a v prípade pripomienok uviesť tiež ich vyhodnotenie v súlade s bodom 7.8. 
Jednotnej metodiky; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením znemožnil podnikateľským subjektom zúčastniť 
sa na prípadných konzultáciách, SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné podniky a priebeh 
predbežného pripomienkového konania.  
 
Čo sa týka obsahových náležitostí materiálu, predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov vyznačil, že 
materiál nemá vplyv na žiadnu z oblastí. SBA je, rovnako ako nezanedbateľný počet pripomienkujúcich 
subjektov v rámci MPK, presvedčená, že uvedený materiál má zásadný vplyv na podnikateľské 
subjekty, ktoré podnikajú v oblasti výroby, distribúcie a dodávky tepla, vrátane vplyvu na malých 
podnikateľov. Či už sa jedná o zmenu spôsobu výpočtu maximálnej výšky celkových ekonomicky 
oprávnených nákladov v § 4 ods. 11 návrhu, alebo zmenu hodnoty koeficientov používaných pri určení 
výšky primeraného zisku v § 5 ods. 1 návrhu, alebo množstvo iných zmien, je nemožné, aby sa tieto úpravy 
nedotkli subjektov podnikajúcich v oblasti výroby, distribúcie a dodávky tepla. 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie Doložky vybraných vplyvov o vplyvy na podnikateľské 
prostredie a zároveň žiada o doplnenie legislatívneho materiálu vyplnenou Analýzou vplyvov na 
podnikateľské prostredie.   
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 

 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

 
K rukám zamestnanca povereného vedením 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie 
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 
pre posudzovanie vybraných vplyvov 

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/08/024 
 
V Bratislave dňa 16.08.2016 
 

Jedenkrát 
Bez príloh 
 
Vec: Stanovisko člena Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov 
    
   - podľa čl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Stálej pracovnej komisie 
____________________________________________________________________________________ 
 

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 12.08.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po medzirezortnom 
pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v elektroenergetike 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané procesné postupy ako i niektoré povinné obsahové 
náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) 
a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  
 



 

 
 

 

Predkladateľ predložil materiál dňa 12.08.2016 na záverečné posúdenie, čím nepostupoval v súlade 
s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu 
predchádza: 
 

1. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na odporúčanie 
SBA; 

2. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR aby SBA vypracovala Test vplyvu na malé 
a stredné podniky podľa bodu 6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, 
ak jeho vykonanie SBA odporučí z dôvodu predpokladu existencie vplyvu na malé a stredné 
podniky a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie;  

3. povinnosť predkladateľa predložiť materiál do Predbežného pripomienkového konania 
v súlade s bodom 7.1. Jednotnej metodiky a absolvovanie jeho priebehu podľa bodu 7. 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; 

4. povinnosť predkladateľa uverejniť stanovisko Stálej pracovnej komisie do Doložky 
vybraných vplyvov a v prípade pripomienok uviesť tiež ich vyhodnotenie v súlade s bodom 7.8. 
Jednotnej metodiky; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením znemožnil podnikateľským subjektom zúčastniť 
sa na prípadných konzultáciách, SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné podniky a priebeh 
predbežného pripomienkového konania.  
 
Čo sa týka obsahových náležitostí materiálu, predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov vyznačil, že 
materiál nemá vplyv na žiadnu z oblastí. SBA je, rovnako ako nezanedbateľný počet pripomienkujúcich 
subjektov v rámci MPK, presvedčená, že uvedený materiál má zásadný vplyv na podnikateľské 
subjekty, ktoré podnikajú v oblasti elektroenergetiky, vrátane vplyvu na malých podnikateľov. Či už sa 
jedná o zmenu spôsobu určenia výšky primeraného zisku v § 5 návrhu (hodnota WACC), alebo zmenu v 
určení príplatku zohľadňujúceho vývoj ceny primárneho paliva v § 8 návrhu, alebo množstvo iných zmien, 
je nemožné, aby sa tieto úpravy nedotkli subjektov, ktoré podnikajú v oblasti elektroenergetiky.  
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie Doložky vybraných vplyvov o vplyvy na podnikateľské 
prostredie a zároveň žiada o doplnenie legislatívneho materiálu vyplnenou Analýzou vplyvov na 
podnikateľské prostredie.  
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 
 


