
 

 

 
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 
2016/04/016 
 
V Bratislave dňa 22.07.2016 
 

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 21.07.2016 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 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2019 
 
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 pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, čo však predkladateľ neoznačil v Doložke vplyvov.  
 
SBA vzhľadom na horeuvedené uplatňuje k materiálu nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 
 
Nakoľko materiál predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, predkladateľ má tieto vyznačiť 
v Doložke vplyvov a v súlade s bodom 4.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 
vypracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, a v nej aspoň kvalitatívne popísať tieto pozitívne 
dopady. SBA týmto žiada o dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku 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 
2016/05/037 
 
V Bratislave dňa 07.07.2016 
 

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 07.07.2016 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. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v  znení  neskorších  predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 
 
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 aj na malé a stredné podniky, ktorý 
predkladateľ označil v Doložke vplyvov a vyčíslil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Doložke vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie má 
nasledovné obyčajné pripomienky: 
 

1. Z predložených materiálov nie je zrejmé, či Ministerstvo hospodárstva SR na základe 
odporúčania SBA (adresovaného dňa 19.05.2016 v reakcii na žiadosť Ministerstva hospodárstva 
SR vyjadriť sa k potrebe vykonania konzultácií materiálov zahrnutých do Plánu legislatívnych úloh 
vlády SR) rozhodlo kladne a v tomto znení informovalo predkladateľa o potrebe vykonať 
konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.6. Jednotnej metodiky, a tým 
umožnilo rozhodnúť o prípadnej potrebe vypracovať Test vplyvu na malé a stredné podniky 
(ďalej len „Test MSP“) podľa bodu 6. Jednotnej metodiky.  

 
 

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 
2016/05/044 
 
V Bratislave dňa 25.07.2016 
 

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 18.07.2016 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 o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej 
porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane 
hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. 
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 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 pozitívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. Túto skutočnosť predkladateľ 
vyznačil a bližšie špecifikoval v osobitnej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA vzhľadom na horeuvedené 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 
2016/06/014 
 
V Bratislave dňa 01.08.2016 
 

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 19.07. 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. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov 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, čo predkladateľ označil v Doložke vplyvov a sčasti 
vyhodnotil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané povinné obsahové náležitosti podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) a preto vznáša nasledujúce 
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 kvalifikácie finančných 
nákladov a administratívnych nákladov. Nedostatky vyhodnotila SBA najmä v tom, že: 
 

1. Obsahom vyčíslenia priamych finančných nákladov je správny poplatok za zápis do registra 
poskytovateľov sociálnych služieb pre poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálnu službu s cieľom 
dosiahnutia zisku vo výške 66 Eur. Tento správny poplatok sa bude týkať všetkých osôb, ktoré 
v dôsledku účinnosti navrhovaných zmien už nebudú môcť opatrovať deti do troch rokov veku 
alebo do šiestich rokov veku  dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, v 
domácnosti dieťaťa alebo v inom prostredí (domácnosť opatrovateľa, u zamestnávateľa), alebo  
vykonávať opatrovanie detí do troch rokov veku v detských jasliach (ďalej v súhrne len „opatrovanie 
detí do troch rokov“) len na základe voľnej živnosti. Naopak, budú sa musieť registrovať do registra 
poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 
Náklady na 1 podnikateľa/opatrovateľa SBA žiada vyjadriť v Súhrnnej tabuľke nákladov 
regulácie v EURách. 

2. Predkladateľ pri vyčíslení nepriamych finančných nákladov  - konkrétne pri nákladoch:  
 
a) na plnenie nových personálnych štandardov poskytovateľov sociálnej služby opatrovanie detí 
do troch rokov, 
b)  na plnenie kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí, 
c)  na debarierizáciu objektov, 
d) na splnenie ďalších povinností súvisiacich s vnútorným a vonkajším priestorovým usporiadaním, 
vybavením zariadenia, hygienickými požiadavkami, atď., 
 
uvádza, že nie je možné ani jeden z balíkov týchto nových povinností kvantifikovať. SBA oceňuje, 
že predkladateľ tieto nové nepriame finančné náklady súvisiace s pribúdajúcimi povinnosťami, 
ktoré bude musieť osoba na úseku opatrovania detí do troch rokov splniť, vyhodnotil aspoň 
kvalitatívne – popisom. SBA má však za to, že náklad spojený s absolvovaním akreditovaného 
kurzu opatrovateľa detí do troch rokov je možné vyhodnotiť aj kvantitatívne na 1 
podnikateľa/opatrovateľa. SBA žiada o vyčíslenie tohto nepriameho finančného nákladu 
a jeho zahrnutie do  Súhrnnej tabuľky nákladov regulácie v EURách. 
 

3. Predkladateľ pri vyčíslení administratívnych nákladov – konkrétne pri nákladoch: 
 
a) za povinnosť podať písomnú žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, 
b) za povinnosť vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu 

o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 
15. júla príslušného kalendárneho roka, 

c) za povinnosť vypracovať vnútorné predpisy, 
 

postupoval v súlade s Metodickým postupom pre analýzu vplyvu na podnikateľské prostredie, resp. 
aplikoval na identifikované nové povinnosti údaje z Tabuľky štandardných časových náročností 
typických informačných povinností, čo SBA oceňuje, ale zároveň odporúča, aby použil Kalkulačku 
nákladov dostupnú na web stránke Ministerstva hospodárstva SR, a zároveň SBA predkladateľa 
žiada o vyjadrenie týchto administratívnych nákladov na 1 podnikateľa/opatrovateľa v 1. v 
Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie v EURách. 

 
SBA odporúča v rámci Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie pokúsiť sa kvantifikovať aj 
počet už existujúcich dotknutých subjektov na úseku opatrovania detí do troch rokov, konkrétne: 
 
- zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,   
- fyzické osoby poskytujúce starostlivosť o deti na základe živnostenského oprávnenia, 
 
pričom by mohol vychádzať z údajov preukázaných nákladov poberateľov príspevku na starostlivosť 
o dieťa, v ktorých je identifikovaný aj neverejný poskytovateľ. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky 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 
2016/06/033 
 
V Bratislave dňa 05.08.2016 
 

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 26.07.2016 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 predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov 
 
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, čo predkladateľ sčasti kvalitatívne popísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA má za to, že v obsahu Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie je možné zo strany predkladateľa 
vyhodnotiť aj kvantitatívne administratívne náklady nových povinností na podniky, ktoré poskytujú služby 
cezhraničného dodávania balíkov a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nevypracoval dostatočne Analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky, nakoľko tabuľka súhrnných 
nákladov regulácie nie je vyplnená. Nakoľko predkladateľ kvalitatívne popísal, v čom budú spočívať 
nové povinnosti podnikov, ktoré poskytujú služby cezhraničného dodávania balíkov a to konkrétne 
v poskytovaní informácií o: 

 
a) názve poskytovateľa, jeho právnom postavení a forme, čísle registrácie v obchodnom alebo 

podobnom registri, identifikačnom čísle pre DPH, adrese organizácie a kontaktnej osobe,   
b) povahe služieb, ktoré poskytovateľ ponúka,  
c) všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa vrátane podrobného opisu postupu 

vybavovania sťažností, 
d) ročnom obrate služieb dodávania balíkov, pokiaľ ide o vnútroštátne, vstupujúce a o vystupujúce 

cezhraničné poštové zásielky,  
e) počte osôb pracujúcich pre poskytovateľa a zapojených do služieb dodávania balíkov v členskom 

štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený,  
f) počte poštových zásielok iných než korešpondencia s hmotnosťou do 31,5 kg spracovaných v 

členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, rozčlenených na vnútroštátne, vstupujúce a 
vystupujúce cezhraničné poštové zásielky, a 

 
v prípade poskytovateľa univerzálnych služieb osobitná povinnosť 
 

g) predkladať národnému regulačnému orgánu verejný zoznam taríf a terminálne sadzby. 
 
SBA má za to, že predkladateľ by mal do kvalitatívneho popisu doplniť nové informačné povinnosti 
podľa horeuvedených písmen a) až c). Zároveň tieto nové povinnosti budú mať za následok nové 
administratívne náklady na strane predmetných podnikov, ktoré je predkladateľ povinný vyčísliť 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. SBA preto odporúča predkladateľovi, aby pri tomto 
vyčíslení postupoval v súlade s Metodickým postupom pre analýzu vplyvu na podnikateľské prostredie a 
aplikoval na identifikované nové povinnosti údaje z Tabuľky štandardných časových náročností typických 
informačných povinností, a zároveň aby použil Kalkulačku nákladov dostupnú na web stránke Ministerstva 
hospodárstva SR.  
 

2. Predkladateľ v  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie ako aj v samotnom Riadnom 
predbežnom stanovisku SR viackrát spomína výnimku voči mikro a malým podnikom, ktorá je 
obsahom predmetného nariadenia EÚ. V rámci bodu 3.3. návrhu nariadenia, ktorý upravuje 
proporcionalitu je uvedené, že „Malé podniky a mikropodniky (prevádzkovatelia dodávacích 
služieb s menej ako 50 zamestnancami), ktoré sú usadené len v jednom členskom štáte, budú 
od tejto povinnosti oslobodené s cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie najmenších 
spoločností, ktoré nevykonávajú cezhraničnú činnosť.“, pričom v čl. 3 ods. 6 návrhu nariadenia sú 
špecifikované „tieto povinnosti“ ako povinnosti podľa hore uvedených písmen a) až c). SBA má za 
to, že túto skutočnosť by mal predkladateľ zohľadniť pri vyčíslení nákladov na mikro a malé 
podniky a preto odporúča vyčíslenie administratívnych nákladov osobitne pre mikro a malé 
podniky (s menej ako 50 zamestnancami) vyplývajúcich z hore uvedených písmen d) až g) (čl. 3 
ods. 3 a čl. 4 ods. 1 návrhu nariadenia) a ostatné podniky (s 50 a viac zamestnancami) 
vyplývajúce z hore uvedených písmen a) až g) (čl. 3 ods. 1 až 3 a čl. 4 ods. 1 návrhu nariadenia). 
SBA víta, že súčasťou návrhu nariadenia je aj proporcionálna úprava voči mikro a malým 
podnikom, čo je v súlade s oznámením Komisie „Najskôr myslieť v malom“ a s Iniciatívou Komisie 
„Small Business Act“ pre Európu, avšak má za to, že by mal predkladateľ 
prostredníctvom Riadneho predbežného stanoviska požiadať Komisiu o zdôvodnenie, 
prečo sa vyňatie spod niektorých povinností mikro a malých podnikov  netýka aj 
náročnejších povinností podľa hore uvedených písmen d) až g). SBA odporúča 
predkladateľa žiadať o rozšírenie tohto vyňatia.  SBA bude priebežne kontrolovať, či v dôsledku 
priamej účinnosti nariadenia nedôjde k akejkoľvek novelizácii slovenských právnych predpisov 
s dôsledkami tzv. gold-platingu, t. j. rozširovania požiadaviek kladených európskou legislatívou v 
procese transpozície do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov EÚ. 

 
III. 

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

http://www.economy.gov.sk/jednotna-metodika-iys/138426s


 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
2016/06/033 
 
V Bratislave dňa 11.08.2016 
 

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 11.08.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí opätovného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov 
 
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, čo predkladateľ kvalitatívne popísal  a vyčíslil 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
 
Nakoľko zásadné pripomienky SBA v pôvodnom predbežnom pripomienkovom konaní boli venované 
nedostatočnej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, po jej dopracovaní neuplatňuje SBA žiadne 
ďalšie 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 
2016/06/042 
 
V Bratislave dňa 07.07.2016 
 

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 07.07.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúcej veci: 
 
Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané viaceré procesné postupy a preto vznáša 
nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 28.06.2016 do skráteného 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 predkladateľa zverejniť na portáli predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu 
právneho predpisu podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o 
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme 
informovania verejnosti a orgánov verejnej správy a zároveň informovať Ministerstvo 
hospodárstva SR v súlade s bodom 5.6. odsek 2 Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov o príprave materiálu zaslaním na adresu dolozka@mhrsr.sk; 

2. rozhodnutie Stálej pracovnej komisie podľa bodu 2.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov o udelení výnimky pri uplatňovaní postupu podľa Jednotnej metodiky na 
posudzovanie vybraných vplyvov ak o jej udelenie predkladateľ požiadal v prípade návrhu, ktorý 
má byť predmetom skráteného Medzirezortného pripomienkového konania; 

3. ak by nedošlo k udeleniu výnimky podľa bodu 2, rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.4. písm. c) 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov,  

4. 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;  

5. 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;  

6. 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; 

7. 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 neumožnil verejnosti oboznámiť sa 
s pripravovaným materiálom formou predbežnej informácie na portáli, Ministerstvu hospodárstva SR 
rozhodnúť o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom 
zúčastniť sa na týchto prípadných konzultáciách, SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné 
podniky a priebeh predbežného pripomienkového konania.  
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

mailto:dolozka@mhrsr.sk


 

 

 
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 
2016/07/001 
 
V Bratislave dňa 06.07.2016 
 

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 22.06.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
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 aj na malé a stredné podniky, ktorý 
predkladateľ označil v Doložke vplyvov a vyčíslil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané povinné obsahové náležitosti podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) ako aj niektoré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. V Doložke vplyvov predkladateľ uvádza, že materiál predstavuje transpozíciu nariadenia EÚ, 

avšak súčasťou predloženého materiálu nie je Tabuľka zhody, ktorá by spoľahlivo 
odzrkadľovala spôsob a rozsah transpozície jednotlivých článkov nariadenia EÚ do 
slovenského právneho poriadku. Jedným z odporúčaní a zásad podľa časti III. Jednotnej 
metodiky je tiež posudzovanie tzv. gold-platingu, t. j. dôsledkov takého postupu pri transpozícii 
smernice EÚ, kedy predkladateľ  do návrhu zákona stanovujú dodatočné požiadavky, ktoré 
legislatíva EÚ priamo nepredpisuje. Ide teda o ukladanie požiadaviek nad rámec smerníc EÚ. 
Bez Tabuľky zhody nie je možné zo strany SBA objektívne vyhodnotiť snahu predkladateľa dodržať 
túto zásadu/ odporúčanie. 

2. Z predložených materiálov nie je zrejmé, či predkladateľ v súlade s bodom 5.6. odsek 2 Jednotnej 
metodiky informoval Ministerstvo hospodárstva SR o príprave materiálu jeho zaslaním na mail 
dolozka@mhsr.sk a tým mu umožnil rozhodnúť o prípadnej potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.6. Jednotnej metodiky ako i o potrebe vypracovať 
Test vplyvu na malé a stredné podniky (ďalej len „Test MSP“) podľa bodu 6. Jednotnej 
metodiky. V prípade kladného rozhodnutia na odporúčanie SBA vzniká totiž predkladateľovi 
povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky a SBA vypracúva Test MSP. 

3. V analýze vplyvov na podnikateľské prostredie absentuje zhodnotenie niektorých dopadov 
regulácie vo forme administratívnych nákladov – napr. evidenčná povinnosť užívateľa 
poľovného revíru/rybárskeho revíru o nájdených a ulovených inváznych nepôvodných druhoch 
zveri/rýb, oznamovacia povinnosť týchto údajov voči Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky 
či povinnosť obdržať jej súhlas na výsadbu alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za 
hranicami zastavaného územia obce alebo výsadbu alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín 
v zastavanom území obce na výmere viac ako 1 000 m2. 
 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

mailto:dolozka@mhsr.sk


 

 

 
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 
2016/07/002 
 
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 08.08.2016 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 nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona o upomínacom konaní 
 
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 pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, ktorý spočíva v elektronizácii konania o vydanie 
platobného rozkazu, čo bude mať výrazný vplyv na urýchlenie samotného konania. 
 
SBA neuplatňuje k vyhodnoteniu vplyvov predmetného materiálu žiadne 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 
2016/07/005 
 
V Bratislave dňa 18.07.2016 
 

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 07.07.2016 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 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o 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 pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ označil v Doložke vplyvov 
a zároveň kvalitatívne popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA má k vypracovanej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné obyčajné pripomienky:  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA má za to, že kvalitatívne vyhodnotenie vplyvu materiálu na podnikateľské prostredie, 
podľa ktorého „dôjde k zefektívneniu procesov súvisiacich s vyraďovacím konaním a prístupom 
k archívnym dokumentom...prechodom z papierovej formy na elektronickú“ vo forme úspor 
administratívnych nákladov je možné vyčísliť aj kvantitatívne, aspoň na jedného podnikateľa. 
„Tabuľka štandardných časových náročností typických informačných povinností“ zahŕňa aj 
Predloženie dokladu/ dokumentu papierovo aj Predloženie dokladu/ dokumentu elektronicky. 
Rozdiel v časovej náročnosti predstavuje orientačný údaj úspor. 

2. Zároveň považuje konštatovanie, že „dôjde k úspore času a nákladov spojených 
s neelektronickým vybavením veci (kancelársky papier, toner, poštovné a pod.)“ za úspory 
nepriamych finančných nákladov. Vyčíslenie orientačnej výšky úspor týchto nákladov na 
jedného podnikateľa považujeme za orientačné, ale za užitočné vzhľadom na prezentované 
výhody. 

 
 

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 
2016/07/008 
 
V Bratislave dňa 02.08.2016 
 

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 26.07.2016 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, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku 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 pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných 
podnikov, čo predkladateľ identifikoval v Doložke vybraných vplyvov.  
 
 

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 
2016/07/011 
 
V Bratislave dňa 25.07.2016 
 

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 19.07.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou 
 
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 aj pozitívny aj negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov, tak ako je uvedené 
v doložke a analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané viaceré povinné obsahové náležitosti a procesné 
postupy a preto vznáša okrem iného nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitatívne zhodnotenie priamych nákladov, ktoré nová regulácie spôsobí, poukazuje na komplikácie s 
kvantifikáciou vplyvov na celé podnikateľské prostredie. Súhrnná tabuľka nákladov regulácie však 
umožňuje zachytenie výpočtu nákladov na 1 podnikateľa. SBA odporúča zvážiť použite priemerných 
hodnôt, prípadne ilustračných príkladov rôznorodosti pôsobenia posudzovaného materiálu na jednotlivé 
skupiny podnikov podľa charakteru pôsobenia vplyvu (podľa vzoru delenia odberateľov v bode č. 10 
doložky vybraných vplyvov). Navyše, nový formulár Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku podľa zdrojov 
obstarania v tisícoch eur predstavuje nový administratívny náklad.  
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 06.06.2016 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 predkladateľa zverejniť na portáli predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu 
právneho predpisu podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o 
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme 
informovania verejnosti a orgánov verejnej správy a zároveň informovať Ministerstvo 
hospodárstva SR v súlade s bodom 5.6. odsek 2 Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov o príprave materiálu zaslaním na adresu dolozka@mhrsr.sk; 

2. rozhodnutie Stálej pracovnej komisie podľa bodu 2.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov o udelení výnimky pri uplatňovaní postupu podľa Jednotnej metodiky na 
posudzovanie vybraných vplyvov ak o jej udelenie predkladateľ požiadal v prípade návrhu, ktorý 
má byť predmetom skráteného Medzirezortného pripomienkového konania; 

3. ak by nedošlo k udeleniu výnimky podľa bodu 2, rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.4. písm. c) 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov,  

4. 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;  

5. 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;  

6. 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; 

7. 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 neumožnil verejnosti oboznámiť sa 
s pripravovaným materiálom formou predbežnej informácie na portáli, Ministerstvu hospodárstva SR 
rozhodnúť o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom 
zúčastniť sa na týchto prípadných konzultáciách, SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné 
podniky a priebeh predbežného pripomienkového konania.  
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

mailto:dolozka@mhrsr.sk


 

 

      
   
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 
2016/07/012 
 
V Bratislave dňa 25.07.2016 
 

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 19.07.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
v plynárenstve 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
môže mať aj pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie ako celok, vrátane prostredia malých 
a stredných podnikov.  
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané viaceré povinné obsahové náležitosti a procesné 
postupy a preto vznáša okrem iného nasledujúce zásadné pripomienky: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
SBA považuje za potrebné spomínané vplyvy zachytiť v doložke a analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. Prítomnosť vplyvu na regulované subjekty ako aj odberateľov je vzhľadom na zmenu 
spôsobu výpočtu viacerých premenných vstupujúcich do regulovanej ceny, zjednotenie 
podmienok cenovej regulácie prevádzkovateľov distribučných sietí (predtým delených podľa počtu 
odberných miest, § 9 ods. 1) a podmienok dodávky plynu pre domácnosti a malému podniku ako aj 
spôsob výpočtu maximálnej ceny (na spoločné ako „zraniteľní odberatelia“, § 15 ods. 3) vysoko 
pravdepodobná. 
 
V prípade vypĺňania analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, SBA odporúča okrem kvalitatívneho 
zhodnotenia zvýšenej záťaže, vyplniť Súhrnnú tabuľku nákladov regulácie. Okrem identifikácie rozsahu 
dotknutých podnikateľských subjektov vyžaduje kvantifikáciu nákladov na 1 podnikateľa, pri ktorej má 
predkladateľ možnosť vybrať si použite priemerných hodnôt, prípadne ilustračných príkladov 
rôznorodosti pôsobenia posudzovaného materiálu na jednotlivé skupiny podnikov podľa charakteru 
pôsobenia vplyvov.  
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 06.06.2016 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 predkladateľa zverejniť na portáli predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu 
právneho predpisu podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o 
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme 
informovania verejnosti a orgánov verejnej správy a zároveň informovať Ministerstvo 
hospodárstva SR v súlade s bodom 5.6. odsek 2 Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov o príprave materiálu zaslaním na adresu dolozka@mhrsr.sk; 

2. rozhodnutie Stálej pracovnej komisie podľa bodu 2.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov o udelení výnimky pri uplatňovaní postupu podľa Jednotnej metodiky na 
posudzovanie vybraných vplyvov ak o jej udelenie predkladateľ požiadal v prípade návrhu, ktorý 
má byť predmetom skráteného Medzirezortného pripomienkového konania; 

3. ak by nedošlo k udeleniu výnimky podľa bodu 2, rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.4. písm. c) 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov,  

4. 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;  

5. 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;  

6. 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; 

7. 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 neumožnil verejnosti oboznámiť sa 
s pripravovaným materiálom formou predbežnej informácie na portáli, Ministerstvu hospodárstva SR 
rozhodnúť o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom 
zúčastniť sa na týchto prípadných konzultáciách, SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné 
podniky a priebeh predbežného pripomienkového konania.  
 

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

mailto:dolozka@mhrsr.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
2016/07/013 
 
V Bratislave dňa 25.07.2016 
 

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 19.07.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúcej veci: 
 
Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického 
potenciálu vodných tokov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
môže mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie ako celok, vrátane prostredia malých a stredných 
podnikov.  
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané viaceré povinné obsahové náležitosti a procesné 
postupy a preto vznáša okrem iného nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA považuje za potrebné spomínané vplyvy zachytiť v doložke a analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. Vplyv na regulované subjekty aj odberateľov je vzhľadom na zmenu spôsobu výpočtu 
viacerých premenných vstupujúcich do regulovanej ceny vysoko pravdepodobný. Okrem toho 
predložený materiál zavádza nové informačné povinnosti vo forme novej prílohy Prehľad členenia 
hodnoty majetku v tisícoch eur a jeho percentuálny podiel na jednotlivých vodohospodárskych službách. 
V prípade vypĺňania analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, SBA odporúča vyplniť Súhrnnú tabuľku 
nákladov regulácie, príp. zhodnotiť zvýšenú záťaž kvalitatívne. 
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 06.06.2016 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 predkladateľa zverejniť na portáli predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu 
právneho predpisu podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o 
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme 
informovania verejnosti a orgánov verejnej správy a zároveň informovať Ministerstvo 
hospodárstva SR v súlade s bodom 5.6. odsek 2 Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov o príprave materiálu zaslaním na adresu dolozka@mhrsr.sk; 

2. rozhodnutie Stálej pracovnej komisie podľa bodu 2.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov o udelení výnimky pri uplatňovaní postupu podľa Jednotnej metodiky na 
posudzovanie vybraných vplyvov ak o jej udelenie predkladateľ požiadal v prípade návrhu, ktorý 
má byť predmetom skráteného Medzirezortného pripomienkového konania; 

3. ak by nedošlo k udeleniu výnimky podľa bodu 2, rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.4. písm. c) 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov,  

4. 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;  

5. 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;  

6. 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; 

7. 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 neumožnil verejnosti oboznámiť sa 
s pripravovaným materiálom formou predbežnej informácie na portáli, Ministerstvu hospodárstva SR 
rozhodnúť o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom 
zúčastniť sa na týchto prípadných konzultáciách, SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné 
podniky a priebeh predbežného pripomienkového konania.  
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

mailto:dolozka@mhrsr.sk


 

 

 
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 
2016/07/015 
 
V Bratislave dňa 25.07.2016 
 

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 22.07.2016 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 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení 
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým 
sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nebude mať žiaden dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
SBA vzhľadom na horeuvedené 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 
2016/07/016 
 
V Bratislave dňa 06.09.2016 
 

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 30.08.2016 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. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 
energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
nebude mať vplyv na malých a stredných podnikateľov. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
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 
2016/07/017 
 
V Bratislave dňa 02.08.2016 
 

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 26.07.2016 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 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu 
 
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 pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý spočíva v tom, že štatút Rady 
vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu rozširuje zoznam členov Rady o zástupcu 
Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (čl. 5 ods. 8 písm. q)) a zároveň medzi úlohy 
Rady dopĺňa výkon poradenskej činnosti pre pôsobnosť stavovských organizácií a profesijných organizácií 
pri výkone ich pôsobnosti v systéme duálneho vzdelávania (čl. 6 písm. t)). 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov 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 
2016/07/021 
 
V Bratislave dňa 05.08.2016 
 

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 27.07.2016 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 návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení Nariadenie č. 531/2012, 
pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy 
 
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 má za to, že v obsahu Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie je možné zo strany predkladateľa 
vyhodnotiť aj kvantitatívne priame a nepriame finančné náklady nových povinností na podniky, ktoré 
poskytujú služby medzinárodného roamingu (hlas, SMS a dáta) a preto vznáša nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nevypracoval dostatočne Analýzu vplyvov na podnikateľské 
prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky, nakoľko tabuľka súhrnných nákladov regulácie nie je 
vyplnená. Napriek tomu, že predkladateľ kvalitatívne popísal, v čom budú spočívať nové priame a nepriame 
náklady regulácie pre podniky, ktoré poskytujú služby medzinárodného roamingu (hlas, SMS a dáta) 
vrátane odhadovanej analýzy dopadov predmetného návrhu, SBA má zato, že predkladateľ by mohol 
abstrahovať z predikcie možného zvýšenia používaných služieb medzinárodného roamingu a konkrétnejšie 
vyčísliť dané náklady. 
 

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 
2016/07/026 
 
V Bratislave dňa 22.08.2016 
 

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 predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a 
spolupráci pri správe daní 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 
môže mať aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie, predkladateľ však túto skutočnosť nevyznačil 
v Doložke vplyvov ani nepredložil vypracovanú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané povinné obsahové náležitosti podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“), a preto vznáša nasledujúce 
zásadné pripomienky:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nezaznačil v Doložke vplyvov negatívny vplyv na 
podnikateľské prostredie, s čím SBA nesúhlasí, nakoľko vznikajú nové „povinnosti daňových 
subjektov poskytovať príslušnému orgánu Slovenskej republiky informácie slúžiace na 
zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní,“ ako vyplýva z prvého bodu 
návrhu. SBA nepredpokladá, že predkladateľ odhadne počet subjektov, rezidentov SR na daňové 
účely, ktoré spĺňajú kritérium základného subjektu podľa návrhu zákona a zároveň nepatria do 
vylúčenej nadnárodnej skupiny podnikov. Avšak navrhovaná zákonná povinnosť podať 
príslušnému orgánu Slovenskej republiky správu v súlade s požiadavkami uvedenými v § 22b ods. 
3 môže byť prenesená podľa § 22c ods. 1 na ktorýkoľvek z nich. SBA preto odporúča vypracovať 
Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky 
obsahujúcu kvantifikáciu vplyvu vo forme administratívnych nákladov aspoň indikatívne na 1 
podnikateľa, t. j. poskytnutie údajov v štruktúre podľa tabuľky č. 1, 2 a 3 Prílohy č. 2 navrhovanej 
úpravy zákona.  

2. Nadväzne na to, SBA považuje za potrebné, vzhľadom na vyhlásené konzultácie 
k pripravovanému materiálu so zástupcami podnikateľských subjektov, aby ich predkladateľ 
vyhodnotil v časti 3.2 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 

3. V Doložke vplyvov predkladateľ uvádza, že materiál predstavuje transpozíciu nariadenia EÚ, 
avšak súčasťou predloženého materiálu nie je Tabuľka zhody, ktorá by spoľahlivo odzrkadľovala 
spôsob a rozsah transpozície jednotlivých článkov nariadenia EÚ do slovenského právneho 
poriadku. Jedným z odporúčaní a zásad podľa časti III. Jednotnej metodiky je tiež posudzovanie 
tzv. gold-platingu, t. j. dôsledkov takého postupu pri transpozícii smernice EÚ, kedy predkladateľ  
do návrhu zákona stanovujú dodatočné požiadavky, ktoré legislatíva EÚ priamo nepredpisuje. Ide 
teda o ukladanie požiadaviek nad rámec smerníc EÚ. Napriek tomu, že tabuľka zhody nepatrí 
do štandardného zoznamu povinných dokumentov predkladaných na predbežné pripomienkové 
konanie podľa bodu 7.4 Jednotnej metodiky, bez Tabuľky zhody nie je možné zo strany SBA 
objektívne vyhodnotiť snahu predkladateľa dodržať túto zásadu/ odporúčanie.  

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 


