
 

 

 

 

 

 
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 
2016/02/009 
 
V Bratislave dňa 13.06.2016 
 

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 06.06.2016 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 nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a 
spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. 
 
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 zároveň uvádza, že k doložke ani k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 
 



 

 
 

 

 
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 
2016/02/009 
 
V Bratislave dňa 04.07.2016 
 

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 27.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení, ktoré sa týka 
nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a 
spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní 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 žiaden dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
  
SBA zároveň uvádza, že k doložke a k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 



 

 
 

 

 
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 
2016/03/001 
 
V Bratislave dňa 04.07.2016 
 

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 24.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení, ktoré sa týka 
nasledujúcej veci: 
 
Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 
 
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 zároveň uvádza, že k doložke a k analýze vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 

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 
2016/05/011 
 
V Bratislave dňa 13.06.2016 
 

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 31.05.2016 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 nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 
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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“), konkrétne na 16 
subjektov zapísaných v zozname obchodníkov s cennými papiermi, ktorí z hľadiska veľkosti obratu 
a počtu zamestnancov spadajú do kategórie MSP. Uvedený vplyv spočíva napríklad v sprísnení 
niektorých podmienok pre obchodovanie s cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. 
o cenných papieroch, ako i v zavedení finančných limitov v zmysle § 84 tohto zákona. 
 
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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nevypracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie 
podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky, resp. takúto analýzu nepripojil k sprievodným dokumentom. 
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 31.05.2016 do Predbežného pripomienkového konania, čím 
nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze 
legislatívneho procesu predchádza: 
 

1. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov, a to do desiatich pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych 
úloh vlády SR, ak je materiál  doň zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR ešte nebol 
schválený vládou SR (26.05.2016 bolo ukončené Medzirezortné pripomienkové konanie 
a aktuálne prebieha proces jeho vyhodnotenia) a teda Ministerstvu hospodárstva SR ešte 
nezačala plynúť lehota desiatich pracovných dní na informovanie predkladateľa 
o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi; 

2. 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. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu 
hospodárstva SR rozhodnúť v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie 
v rámci vyjadrenia sa k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

3. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

 
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 a SBA vypracovať Testu vplyvu na malé a stredné podniky.  
 
 

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 

 



 

 

 
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 
2016/05/043 
 
V Bratislave dňa 13.06.2016 
 

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 03.06.2016 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 nariadenia vlády,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v 
materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách 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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov, nakoľko podľa § 3 ods. 2 
písm. c) predmetného nariadenia môže byť uchádzačom o zabezpečenie mliečnych výrobkov fyzická 
osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej školy alebo viacerých škôl 
zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky formou distribúcie.  
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané procesné postupy a preto vznáša nasledujúce 
zásadné pripomienky: 
 
Predkladateľ zaslal materiál dňa 03.06.2016 do Predbežného pripomienkového konania, čím 
nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 



 

 

 

 

 

 

 

 

vplyvov (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu predchádza: 
 

1. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov, a to do desiatich pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych 
úloh vlády SR, ak je materiál  doň zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR ešte nebol 
schválený vládou SR (26.05.2016 bolo ukončené Medzirezortné pripomienkové konanie 
a aktuálne prebieha proces jeho vyhodnotenia) a teda Ministerstvu hospodárstva SR ešte 
nezačala plynúť lehota desiatich pracovných dní na informovanie predkladateľa 
o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi; 

2. 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. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu 
hospodárstva SR rozhodnúť v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie 
v rámci vyjadrenia sa k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

3. 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; 
 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením neumožnil Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom zúčastniť sa na 
týchto prípadných konzultáciách a SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné podniky.  
 

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 

 



 

 

 
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 
2016/06/001 
 
V Bratislave dňa 01.06.2016 
 

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 01.06.2016 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 z .... /2016 Z. z. o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív, buniek a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon). 
 
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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov, čo predkladateľ 
identifikoval v Doložke vybraných vplyvov a následne kvantifikoval v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. Navrhovaný materiál však súčasne transponuje Smernice Komisie č. 2015/565 a č. 2015/566, 
obe z 8. apríla 2015, ktorých ciele musia byť na úrovni členských štátov naplnené riadne a včas.  
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané viaceré procesné postupy a preto vznáša 
nasledujúce zásadné pripomienky: 
 
Predkladateľ zaslal materiál dňa 01.06.2016 do Predbežného 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; 

2. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov, a to do desiatich pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych 
úloh vlády SR, ak je materiál  doň zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR ešte nebol 
schválený vládou SR (26.05.2016 bolo ukončené Medzirezortné pripomienkové konanie 
a aktuálne prebieha proces jeho vyhodnotenia) a teda Ministerstvu hospodárstva SR ešte 
nezačala plynúť lehota desiatich pracovných dní na informovanie predkladateľa 
o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi; 

3. 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. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu 
hospodárstva SR rozhodnúť v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie 
v rámci vyjadrenia sa k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

4. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

 
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 a SBA vypracovať Testu vplyvu na malé a stredné podniky.  
 
Predkladateľ je povinný podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 
vypracovať analýzu vplyvov ak v Doložke vybraných vplyvov identifikuje vplyvy na niektorú z vybraných 
oblastí, pričom v prípade vypracovania Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ 
použil neplatný formulár, keďže s účinnosťou od 01.04.2016 je povinný používať nový formulár 
zverejnený na web stránke Ministerstva hospodárstva SR.  

 
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 

 



 

 

 
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 
2016/06/001 
 
V Bratislave dňa 20.06.2016 
 

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 08.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona z .... /2016 Z. z. o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív, buniek a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon). 
 
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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov, čo predkladateľ 
identifikoval v Doložke vybraných vplyvov a následne kvantifikoval v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. Navrhovaný materiál však súčasne transponuje Smernice Komisie č. 2015/565 a č. 2015/566, 
obe z 8. apríla 2015, ktorých ciele musia byť na úrovni členských štátov EÚ naplnené riadne a včas.  
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané viaceré procesné postupy a preto vznáša 
nasledujúce zásadné pripomienky: 
 
Predkladateľ zaslal materiál dňa 01.06.2016 do Predbežného 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; 

2. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov, a to do desiatich pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych 
úloh vlády SR, ak je materiál  doň zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR ešte nebol 
schválený vládou SR (26.05.2016 bolo ukončené Medzirezortné pripomienkové konanie 
a aktuálne je materiál v stave „pred rokovaním“) a teda Ministerstvu hospodárstva SR ešte 
nezačala plynúť lehota desiatich pracovných dní na informovanie predkladateľa 
o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi; 

3. 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. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu 
hospodárstva SR rozhodnúť v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie 
v rámci vyjadrenia sa k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

4. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

 
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 a SBA vypracovať Testu vplyvu na malé 
a stredné podniky.  
 
Predkladateľ je povinný podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 
vypracovať analýzu vplyvov ak v Doložke vybraných vplyvov identifikuje vplyvy na niektorú z vybraných 
oblastí, pričom v prípade vypracovania Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ 
použil neplatný formulár, keďže s účinnosťou od 01.04.2016 je povinný používať nový formulár 
zverejnený na web stránke Ministerstva hospodárstva SR.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame uviesť v jej záverečnom 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 
2016/06/002 
 
V Bratislave dňa 01.06.2016 
 

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 01.06.2016 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. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov, čo predkladateľ 
identifikoval v Doložke vybraných vplyvov v časti Dotknuté subjekty nasledovne: „fyzické a právnické 
osoby pôsobiace v sektore elektronických komunikácií, právnické a fyzické osoby využívajúce rádiové 
frekvencie, účastníci podľa § 5 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách“, 
ale následne v časti Vplyvy navrhovaného materiálu zaškrtol, že materiál nemá vplyv na podnikateľské 
prostredie..  
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané viaceré procesné postupy a preto vznáša 
nasledujúce zásadné pripomienky: 
 
Predkladateľ zaslal materiál dňa 01.06.2016 do Predbežného 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; 

2. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov, a to do desiatich pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych 
úloh vlády SR, ak je materiál  doň zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR ešte nebol 
schválený vládou SR (26.05.2016 bolo ukončené Medzirezortné pripomienkové konanie 
a aktuálne prebieha proces jeho vyhodnotenia) a teda Ministerstvu hospodárstva SR ešte 
nezačala plynúť lehota desiatich pracovných dní na informovanie predkladateľa 
o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi; 

3. 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. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu 
hospodárstva SR rozhodnúť v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie 
v rámci vyjadrenia sa k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

4. 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 k materiálu boli vykonané konzultácie; 

 
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 a SBA vypracovať Testu vplyvu na malé a stredné podniky.  
 
Akékoľvek konzultácie vykonané pred uverejnením informácie predkladateľa o príprave materiálu (ani 
„možnosť vyjadriť sa vybranému okruhu subjektov k predmetnému materiálu v rámci tzv. VPK“, ktorú 
predkladateľ spomína v Doložke vybraných vplyvov v časti Poznámky) nemožno považovať za 
konzultácie v zmysle bodu 5. Jednotnej metodiky pre účely vykonania Testu vplyvu na malé 
a stredné podniky. 
 
Navyše, v nadväznosti na identifikovaný vplyv na podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov 
by mal predkladateľ vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. 

 
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 

 



 

 

 
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 
2016/06/004 
 
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 06.07.2016 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, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o 
iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov 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 má za to, že Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je vypracovaná v súlade s Metodickým 
postupom pre analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Napriek tomu odporúča zohľadniť 
nasledovné  obyčajné pripomienky:  
 

1. Dotknuté subjekty boli v rámci identifikácie vplyvov kvantifikované v rozdelení na "Banky 
a pobočky zahraničných bánk", ktoré aktuálne poskytujú spotrebiteľské úvery ako aj "Nebankoví 



 

 

 

 

 

 

 

 

veritelia" podľa veľkosti. Pri výpočtoch administratívnych nákladov použil predkladateľ časové 
náročnosti typických informačných povinností predstavujúce vážený priemer hodnôt za všetky 
veľkostné kategórie podnikov. Pokiaľ sú dostupné spoľahlivé údaje o rozdelení dotknutých 
subjektov medzi podniky mikro, malé a stredné, resp. veľké, SBA odporúča vzhľadom na značné 
rozdiely zvážiť prepočet celkových nákladov tvorených administratívnymi nákladmi nových 
povinností pomocou "tabuľky štandardných časových náročností informačných povinností podľa 
veľkosti podniku (v minútach)" zo str. 6 „Metodického postupu pre analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie". 
 

2. Zároveň SBA odporúča pri výpočtoch vplyvov vychádzať z údajov dostupných v "kalkulačke 
nákladov regulácie“ sprostredkovanej Ministerstvom hospodárstva SR, skôr v prípade jednotne 
nastaveného údaju o 160 hodinovom fonde pracovného času, ako v prípade priemernej hrubej 
mesačnej mzde v národnom hospodárstve (835 EUR je údaj za rok 2013, napriek dostupnému 
aktuálnejšiemu údaju za rok 2015 vo výške 883 EUR od Štatistického úradu SR). 
 

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 
2016/06/011 
 
V Bratislave dňa 13.06.2016 
 

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 08.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance 
 
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 zásadné pripomienky: 
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 28.04.2016 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. ak by nedošlo k udeleniu výnimky podľa bodu 2, 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 
2016/06/020 
 
V Bratislave dňa 04.07.2016 
 

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 predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 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 aj na malé a stredné podniky, 
ktorý však neoznačil predkladateľ v Doložke vplyvov avšak čiastočne 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“)  a preto vznáša 
nasledujúce zásadné pripomienky:  
 

1. V Doložke vplyvov predkladateľ uvádza, že materiál bude mať pozitívne vplyvy na 



 

 

 

 

 

 

 

 

podnikateľské prostredie, čo je však v rozpore s tým, čo uvádza predkladateľ v Analýze 
vplyvov na podnikateľské prostredie, rovnako i v rozpore so skutočnosťami zrejmými podľa 
znenia novely vo vlastnom materiáli, nakoľko sa sprísňujú požiadavky na subjekty vykonávajúce 
kalibráciu meradiel dodaním kritéria povinnej akreditácie, čo bude mať za následok, že 
v súčasnosti z 84 autorizovaných subjektov si 59 z nich bez akreditácie budú musieť akreditáciu 
vyžiadať, čo predstavuje pre nich jednorazový administratívny náklad v sume 2 500 eur. Platnosť 
akreditácie je päť rokov, čiže náklad 2500 eur je konkrétne nie jednorazový, ale raz za päť 
rokov.  

2. Ako predkladateľ uvádza v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, ďalším negatívnym 
vplyvom v podobe administratívnych nákladov je dohľad vykonávaný Slovenskou národnou 
akreditačnou službou (ďalej len „SNAS“) každý rok, ktorý predstavuje sumu 600 eur pre jeden 
subjekt ako poplatok za udržanie akreditácie. Tento poplatok pri vyčíslení nákladov na všetky 
dotknuté podnikateľské subjekty je potrebné vynásobiť počtom tých, ktoré sa stanú povinne 
akreditovanými, t. j. počtom 59. Rovnako z príslušného náčrtu vyčíslenia nie je zrejmé, odkiaľ 
pochádza suma 600 eur za vykonanie dohľadu SNAS (v aktuálnom cenníku SNAS 
zverejnenom na jej webovom sídle takáto suma nefiguruje) a periodicita jeho vykonávania 
jedenkrát ročne. Zo zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje postavenie a pôsobnosť SNAS nevyplýva, 
že a) dohľad sa uskutočňuje s periodicitou jedenkrát ročne a b) že náklady za výkon 
dohľadu SNAS uhrádza kontrolovaný subjekt. Tieto skutočnosti, na ktoré odkazuje Analýza 
vplyvov na podnikateľské subjekty je potrebné zdôvodniť a uviesť ich právny základ.  

3. V aktuálnom cenníku SNAS sa rovnako uvádza poplatok za udržiavanie akreditácie pre 
kalibračné laboratóriá vo výške 500 eur za rok, ktorý predstavuje ďalší náklad pre subjekty, 
ktoré budú musieť byť na základe tejto novely po novom povinne akreditované. Aký je právny 
základ vyberania tohto poplatku? Tento náklad je rovnako potrebné premietnuť do celkových 
nákladov podnikateľa.   

4. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uvádza, že novela „v plnej miere 
akceptuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodných aj európskych dokumentov, ktoré sú 
kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľsky balené výrobky a na metrológiu ako 
takú“. Vzhľadom na toto tvrdenie však z materiálu nie je zrejmý konkrétny zdroj navrhovanej 
úpravy – najmä povinnej akreditácie už dnes autorizovaných subjektov vykonávajúcich kalibráciu 
meradiel. Zdroj právnej úpravy je potrebné buď presne definovať – konkrétne smernica či 
odporúčanie EÚ, konkrétne medzinárodné štandardy, alebo naopak uviesť, že dôvodom 
úpravy je napr. aplikačná prax, napr. potreba zjednotiť kritériá na účely konkurencieschopnosti 
medzi predmetnými subjektmi a zdôvodnenie tohto druhu riešenia.  

 
Vyznačenie vplyvov v Doložke vplyvov a Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie je potrebné 
zjednotiť a Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie čo do vyčíslenia administratívnych nákladov 
dopracovať. 
 

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 
2016/06/025 
 
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 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 31.08.2016 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: 
 
Plán predchádzania plytvaniu potravinami 
 
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. 
 
Vzhľadom na charakter predmetného materiálu SBA neuplatňuje k identifikácii vplyvov 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 
2016/06/028 
 
V Bratislave dňa 20.06.2016 
 

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 08.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov,  
komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad 
trhom s nimi 
 
 
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 prostredie malých a stredných podnikov, nakoľko sa ním zavádzajú nové 
povinnosti pre podniky pôsobiace v oblasti výroby, dovozu a distribúcie motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto 
vozidlá. 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané viaceré procesné postupy a preto vznáša 
nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ predložil materiál dňa 17.05.2016 do Medzirezortného pripomienkového konania, čím 
nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 
vplyvov (účinná od 01.04.2016), ktorá sa podľa bodu 2.3. vzťahuje i na prípravu návrhov predbežných 
stanovísk, nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu predchádza: 
 

1. povinnosť predkladateľa 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 Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.4. písm. c) Jednotnej metodiky na 
posudzovanie vybraných vplyvov;  

3. 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;  

4. 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; 

5. 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; 

6. 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 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 obyčajné 
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 
2016/06/030 
 
V Bratislave dňa 04.07.2016 
 

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 predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody 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 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“)  a preto vznáša 
nasledujúcu obyčajnú pripomienku:  
 

1. V Doložke vplyvov predkladateľ uvádza, že materiál predstavuje transpozíciu smernice EÚ, 
avšak súčasťou predloženého materiálu nie je Tabuľka zhody, ktorá by spoľahlivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

odzrkadľovala spôsob a rozsah transpozície jednotlivých článkov smernice 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.  

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 
2016/06/031 
 
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 27.06.2016 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 zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 
 
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 aj v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA má k vypracovanej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné zásadné pripomienky:  
 

3. Navrhované znenie nových odseko 11 až 14 § 56 zákona o odpadoch stanovuje povinnosti, ktoré 
predstavujú zvýšenie administratívnych nákladov podnikatelských subjektov, napr. v znení 
„Ten, kto pri predaji výrobkov spotrebiteľovi poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu je povinný 
viesť a uchovávať evidenciu o spotrebe ľahkých plastových tašiek a ohlasovať údaje z evidencie.“ 
Pri výpočtoch administratívnych nákladov predkladateľ môže použiť časové náročnosti 
typických informačných povinností predstavujúce vážený priemer hodnôt za všetky veľkostné 



 

 

 

 

 

 

 

 

kategórie podnikov. V Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie pomocou "kalkulačky nákladov 
regulácie“ sprostredkovanej Ministerstvom hospodárstva SR takto dokáže uviesť aspoň výpočet 
nákladov na 1 podnikateľa. 

4. V predloženom materiáli dochádza k dobrovoľnému rozšíreniu rozsahu pôsobenia EÚ 
regulácie tak, že predložený materiál nevyužíva možnosť stanoviť účinnosť na posledný 
možný termín ustanovený smernicou EÚ. Článok 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v platnom znení (ďalej len 
„smernica“) uvádza, že ľahké plastové tašky nesmú byť poskytované na mieste predaja tovaru 
zdarma s účinnosťou od 31.12.2018.  

 
Predkladateľ zverejnil predbežnú informáciu na portáli slov-lex dňa 7.6.2016 o príprave materiálu, ktorá 
uvádzala, že „Proces konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektami a ich zastupiteľskými 
organizáciami ako aj so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (kontaktný bod 
pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) sa uskutočnil dňa 27. mája 2016.“ Tým, že dňa 27.6.2016 
predkladateľ predložil materiál na predbežné pripomienkové konanie, nepostupoval v súlade 
s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho 
procesu predchádza: 
 

4. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky, a to do desiatich 
pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ak je materiál  doň 
zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR bol schválený vládou SR 15.06.2016 a teda 
Ministerstvu hospodárstva SR ešte neuplynula lehota desiatich pracovných dní na 
informovanie predkladateľa o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými 
subjektmi v momente, kedy predkladateľ predložil materiál do predbežného 
pripomienkového konania; 

5. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na 
odporúčanie SBA. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie v rámci vyjadrenia sa 
k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

6. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením neumožnil Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom zúčastniť sa na 
týchto prípadných konzultáciách a SBA vypracovať Test vplyvu na malé a stredné podniky.  
 

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 



 

 

 
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 
2016/06/034 
 
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 05.08.2016 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 vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 
291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 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, vrátane prostredia malých a stredných 
podnikov, čo predkladateľ uviedol v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA má za to, že obsah Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie je možné zo strany predkladateľa 
doplniť o kvantifikáciu rozšírenia dotknutých subjektov pri existujúcich povinnostiach, a preto vznáša 
nasledujúce obyčajné pripomienky:  

 
1. SBA odporúča predkladateľovi v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 

4.5. Jednotnej metodiky v časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty uviesť rozšírenie okruhu 
spravodajských jednotiek v zmysle bodu 15. návrhu, t. j. úprava bodov 25 až 28 písm. c) v 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohe č. 1, v časti Charakteristika štatistických zisťovaní. Podľa spomínanej úpravy dochádza 
k rozšíreniu definície spravodajských jednotiek Štvrťročného výkazu o cenách pre 
jednotlivé odvetvia z „podniky zapísané v obchodnom registri“ na „právnické osoby a fyzické 
osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského 
zákona.“ Vzhľadom na používanú metódu výberového štatistického zisťovania je 
postačujúce kvantifikovať zmenu spravodajských jednotiek v časti 3.1, bez potreby ich 
kvantifikácie vo forme administratívnych nákladov v časti 3.3, resp. 3.3.4 v Súhrnnej tabuľke 
nákladov regulácie. 

2. V uvedenej tabuľke súhrnných nákladov regulácie (časť 3.3.4) SBA oceňuje, že predkladateľ 
zachytil náklady vyplývajúce zo zavedenia nových štatistických výkazov a povinnosti 
podnikateľských subjektov ich vyplniť pomocou priemerných hodinových nákladov práce na 
úrovni roku 2013, namiesto toho, aby použil tarifu vypočítanú pomocou priemernej hrubej 
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR. Týmto spôsobom postupoval nad rámec 
odporúčaného Metodického postupu pre analýzu vplyvu na podnikateľke prostredie, ale náklady 
podnikateľov zachytil realisticky. 

 
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 
2016/06/042 
 
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 po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, 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 (ďalej len „Jednotná metodika“) 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 o príprave materiálu 
zaslaním na adresu dolozka@mhrsr.sk; 

2. rozhodnutie Stálej pracovnej komisie podľa bodu 2.6. Jednotnej metodiky 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; 

4. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, 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, 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 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. 

 
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 obyčajné 
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 
2016/06/044 
 
V Bratislave dňa 27.06.2016 
 

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 24.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti o skrátenie predbežného 
pripomienkového konania (ďalej len „PPK“), ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov . 
 
SBA preto vyjadruje svoje nesúhlasné stanovisko k skráteniu PPK a súčasne vznáša nasledujúce 
zásadné pripomienky: 
 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ informoval Ministerstvo 
hospodárstva SR o príprave materiálu v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ na základe rozhodnutia 
Ministerstva hospodárstva SR zorganizoval konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi 
a aký bol výsledok týchto konzultácií; 
 

 analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je vypracovaná nedôsledne, pričom jednotlivé 
negatívne vplyvy bližšie nekvantifikuje. 

 
SBA si zároveň dovoľuje poukázať na čl. 6 ods. 6 Rokovacieho poriadku Komisie, v zmysle ktorého: 
„V prípade, ak ani jeden z členov nezašle v rámci svojho čiastkového stanoviska sekretariátu 
pripomienku, stanovisko Komisie bude súhlasné. Ak aspoň jeden z členov zašle obyčajnú pripomienku, 
stanovisko Komisie bude súhlasné s návrhom na dopracovanie. Ak aspoň jeden z členov zašle 
zásadnú pripomienku, stanovisko Komisie bude nesúhlasné.“ 
 
V danej súvislosti SBA pripomína, že vyššie uvedené pripomienky sú uplatňované ako zásadné. 
 
Pokiaľ ide o žiadosť predkladateľa o skrátenie PPK, túto predkladateľ neodôvodnil, resp. uviedol také 
dôvody pre skrátenie PPK, ktoré v kontexte čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR 
nemožno akceptovať. Citované ustanovenie stanoví, že: „Ak nastanú mimoriadne okolnosti (najmä 
ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske 
škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí 
nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii 
nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia alebo 
rozhodnutia Európskej únie, alebo ak ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh 
vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, je 
možné pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme.“ 
 
SBA má za to, že žiadna z vyššie uvedených okolností v prípade posudzovaného materiálu nenastala, 
a preto nie je dôvod pre skrátenie PPK. 
 
Nakoľko predkladateľ neinformoval Ministerstvo hospodárstva SR o príprave materiálu v zmysle bodu 
5.6. Jednotnej metodiky, pričom Ministerstvo hospodárstva SR doposiaľ nemalo možnosť rozhodnúť 
o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi tak, ako to stanoví Jednotná 
metodika, SBA má za to, že žiadosť o skrátenie PPK je potrebné vnímať ako informáciu o príprave 
materiálu v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky. 
 

III. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti SBA žiada: 
 

 o vydanie nesúhlasného stanoviska komisie so skrátením PPK; 
 

 o vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonania konzultácií 
s dotknutými podnikateľskými subjektmi, ktoré by nemali byť kratšie ako štyri týždne. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil 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 
2016/06/044 
 
V Bratislave dňa 29.06.2016 
 

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 27.06.2016 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, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 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 nebude mať žiaden negatívny dopad na prostredie malých a stredných podnikov. 
 
SBA má za to, že ak predkladateľ vo všeobecnej časti dôvodovej správy uvádza, že „cieľom je zabrániť 
nadmernej administratívnej záťaži dodávateľa ako aj príjemcu plnenia v súvislosti s duplicitným 
overovaním správnosti zatriedenia činnosti ako stavebnej práce podľa príslušnej štatistickej klasifikácie 
produktov“, tak materiál predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie tým, že sa znižuje 
administratíva záťaž. Z tohto dôvodu uplatňuje nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 

1. označenie pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v Doložke vplyvov, 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
 

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 
2016/06/045 
 
V Bratislave dňa 27.06.2016 
 

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 24.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti o skrátenie predbežného 
pripomienkového konania (ďalej len „PPK“), ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných 
finančných inštitúcií 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 negatívny vplyv na prostredie malých a stredných podnikov . 
 
SBA preto vyjadruje svoje nesúhlasné stanovisko k skráteniu PPK a súčasne vznáša nasledujúce 
zásadné pripomienky: 
 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ informoval Ministerstvo 
hospodárstva SR o príprave materiálu v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky; 
 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ na základe rozhodnutia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstva hospodárstva SR zorganizoval konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi 
a aký bol výsledok týchto konzultácií; 
 

 analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je vypracovaná nedôsledne, pričom jednotlivé 
negatívne vplyvy bližšie nekvantifikuje. 

 
SBA si zároveň dovoľuje poukázať na čl. 6 ods. 6 Rokovacieho poriadku Komisie, v zmysle ktorého: 
„V prípade, ak ani jeden z členov nezašle v rámci svojho čiastkového stanoviska sekretariátu 
pripomienku, stanovisko Komisie bude súhlasné. Ak aspoň jeden z členov zašle obyčajnú pripomienku, 
stanovisko Komisie bude súhlasné s návrhom na dopracovanie. Ak aspoň jeden z členov zašle 
zásadnú pripomienku, stanovisko Komisie bude nesúhlasné.“ 
 
V danej súvislosti SBA pripomína, že vyššie uvedené pripomienky sú uplatňované ako zásadné. 
 
Pokiaľ ide o žiadosť predkladateľa o skrátenie PPK, túto predkladateľ neodôvodnil, resp. uviedol také 
dôvody pre skrátenie PPK, ktoré v kontexte čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR 
nemožno akceptovať. Citované ustanovenie stanoví, že: „Ak nastanú mimoriadne okolnosti (najmä 
ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske 
škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí 
nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii 
nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia alebo 
rozhodnutia Európskej únie, alebo ak ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh 
vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, je 
možné pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme.“ 
 
SBA má za to, že žiadna z vyššie uvedených okolností v prípade posudzovaného materiálu nenastala, 
a preto nie je dôvod pre skrátenie PPK. 
 
Nakoľko predkladateľ neinformoval Ministerstvo hospodárstva SR o príprave materiálu v zmysle bodu 
5.6. Jednotnej metodiky, pričom Ministerstvo hospodárstva SR doposiaľ nemalo možnosť rozhodnúť 
o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi tak, ako to stanoví Jednotná 
metodika, SBA má za to, že žiadosť o skrátenie PPK je potrebné vnímať ako informáciu o príprave 
materiálu v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky. 
 

III. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti SBA žiada: 
 

 o vydanie nesúhlasného stanoviska komisie so skrátením PPK; 
 

 o vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonania konzultácií 
s dotknutými podnikateľskými subjektmi, ktoré by nemali byť kratšie ako štyri týždne. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil 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 
2016/06/045 
 
V Bratislave dňa 29.06.2016 
 

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 27.06.2016 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, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných 
finančných inštitúcií 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 negatívny dopad na podnikateľské prostredie, ktorý označil predkladateľ v Doložke 
vplyvov a vyčíslil ako priame finančné náklady v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie vo výške 
64,6 milióna eur.  
 
SBA má za to, že predkladateľ nedodržal kritéria zverejnenia predbežnej informácie podľa bodu 5.6. 
odsek 2 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a preto uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku: 

1. v predbežnej informácii zverejnenej na portáli slov-lex 16. júna 2016 neuviedol dostatočne 
presné informácie k plánovaným úpravám výšky odvodu, nakoľko v nej uvádza, že cieľom 
úpravy je „ustanovenie sadzby osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií, resp. bánk a 
pobočiek zahraničných bánk na príslušný rok ponechaním na súčasnej úrovni, a časové 



 

 

 

 

 

 

 

 

obmedzenie platenia osobitného odvodu“ a nespomína v nej zrušenie inštitútu degresie, čo SBA 
považuje za najdôležitejšiu úpravu tejto novely. 

 
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 
2016/06/046 
 
V Bratislave dňa 27.06.2016 
 

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 24.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti o skrátenie predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 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 môže mať negatívny vplyv na prostredie malých a stredných podnikov . 
 
SBA preto vyjadruje svoje nesúhlasné stanovisko k skráteniu PPK a súčasne vznáša nasledujúce 
zásadné pripomienky: 
 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ informoval Ministerstvo 
hospodárstva o príprave materiálu v zmysle čl. 5.6 Jednotnej metodiky; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ na základe rozhodnutia 
Ministerstva hospodárstva zorganizoval konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi 
a aký bol výsledok týchto konzultácií; 

 
SBA si zároveň dovoľuje poukázať na ust. čl. 6 ods. 6 Rokovacieho poriadku komisie, v zmysle ktorého: 
V prípade, ak ani jeden z členov nezašle v rámci svojho čiastkového stanoviska sekretariátu pripomienku, 
stanovisko komisie bude súhlasné. Ak aspoň jeden z členov zašle obyčajnú pripomienku, stanovisko 
komisie bude súhlasné s návrhom na dopracovanie. Ak aspoň jeden z členov zašle zásadnú 
pripomienku, stanovisko komisie bude nesúhlasné. 
 
V danej súvislosti SBA pripomína, že vyššie uvedené pripomienky sú uplatňované ako zásadné. 
 
Pokiaľ ide o žiadosť predkladateľa o skrátenie PPK, túto predkladateľ neodôvodnil, resp. uviedol také 
dôvody pre skrátenie PPK, ktoré v kontexte ust. čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR 
nemožno akceptovať. Citované ustanovenie stanoví, že: Ak nastanú mimoriadne okolnosti (najmä 
ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske 
škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí 
nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii 
nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia alebo 
rozhodnutia Európskej únie, alebo ak ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh 
vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, je 
možné pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme. 
 
SBA má za to, že žiadna z vyššie uvedených okolností v prípade posudzovaného materiálu nenastala, 
a preto nie je dôvod pre skrátenie PPK. 
 
Nakoľko predkladateľ neinformoval Ministerstvo hospodárstva SR o príprave materiálu v zmysle bodu 
5.6. Jednotnej metodiky, pričom Ministerstvo hospodárstva SR doposiaľ nemalo možnosť rozhodnúť 
o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi tak, ako to stanoví Jednotná 
metodika, SBA má za to, že žiadosť o skrátenie PPK je potrebné vnímať ako informáciu o príprave 
materiálu v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky. 
 

III. 
 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti SBA žiada: 
 

 o vydanie nesúhlasného stanoviska komisie so skrátením PPK; 
 

 o vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva o potrebe vykonania konzultácií 
s dotknutými podnikateľskými subjektmi, ktoré by nemali byť kratšie ako štyri týždne. 

 
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 
2016/06/046 
 
V Bratislave dňa 01.07.2016 
 

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 27.06.2016 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, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 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 môže mať aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie, konkrétne aj na malé a stredné 
podniky, predkladateľ však túto skutočnosť nevyznačil v Doložke vplyvov.  
 
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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce obyčajné pripomienky:  

 
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nezaznačil v Doložke vplyvov negatívne dopady na podnikateľské 
prostredie, s čím SBA nesúhlasí, nakoľko vznikajú nové právomoci daňovým úradom resp. sa rozširujú už 
tie súčasné pri konaní, či zákroku voči daňovníkom, teda i podnikateľom. SBA má za to, že predkladateľ 



 

 

 

 

 

 

 

 

je povinný vypracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej 
metodiky a aspoň kvalitatívne vyhodnotiť negatívne dopady na podnikateľské prostredie. Konkrétne 
napr. týkajúce sa bodu 40. (§ 81) o možnosti zabezpečiť daňový nedoplatok vznikom záložného práva k 
predmetu vo vlastníctve aj iných osôb ako je daňovník – napr. jeho ručiteľ, ale aj bodov 14. až 18. návrhu 
(§ 50) o okamžitej vykonateľnosti predbežného opatrenia, ak nesplatná alebo nevyrubená daň nebude 
v dobe jej splatnosti uhradená, resp. bodu 34. (§ 68a) o skrátenom vyrubovacom konaní. 
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 28.06.2016 do skráteného Predbežného pripomienkového konania, 
čím nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko 
tejto fáze legislatívneho procesu predchádza: 
 

1. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky, a to do desiatich 
pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ak je materiál  doň 
zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR bol schválený vládou SR 15.06.2016 a teda 
Ministerstvu hospodárstva SR ešte neuplynula lehota desiatich pracovných dní na 
informovanie predkladateľa o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými 
subjektmi v momente, kedy predkladateľ predložil materiál do skráteného predbežného 
pripomienkového konania; 

2. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na 
odporúčanie SBA. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie v rámci vyjadrenia sa 
k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

3. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením neumožnil Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom zúčastniť sa na 
týchto prípadných konzultáciách a SBA vypracovať Testu vplyvu na malé a stredné podniky.  
 
 

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 
2016/06/047 
 
V Bratislave dňa 27.06.2016 
 

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 24.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti o skrátenie predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania 
v regulovaných odvetviach 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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov . 
 
SBA preto vyjadruje svoje nesúhlasné stanovisko k skráteniu PPK a súčasne vznáša nasledujúce 
zásadné pripomienky: 
 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ informoval Ministerstvo 
hospodárstva o príprave materiálu v zmysle čl. 5.6 Jednotnej metodiky; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ na základe rozhodnutia 
Ministerstva hospodárstva zorganizoval konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi 
a aký bol výsledok týchto konzultácií; 
 

 analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je vypracovaná nedôsledne, pričom jednotlivé 
negatívne vplyvy bližšie nekvantifikuje. 

 
SBA si zároveň dovoľuje poukázať na ust. čl. 6 ods. 6 Rokovacieho poriadku komisie, v zmysle ktorého: 
V prípade, ak ani jeden z členov nezašle v rámci svojho čiastkového stanoviska sekretariátu pripomienku, 
stanovisko komisie bude súhlasné. Ak aspoň jeden z členov zašle obyčajnú pripomienku, stanovisko 
komisie bude súhlasné s návrhom na dopracovanie. Ak aspoň jeden z členov zašle zásadnú 
pripomienku, stanovisko komisie bude nesúhlasné. 
 
V danej súvislosti SBA pripomína, že vyššie uvedené pripomienky sú uplatňované ako zásadné. 
 
Pokiaľ ide o žiadosť predkladateľa o skrátenie PPK, túto predkladateľ neodôvodnil, resp. uviedol také 
dôvody pre skrátenie PPK, ktoré v kontexte ust. čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR 
nemožno akceptovať. Citované ustanovenie stanoví, že: Ak nastanú mimoriadne okolnosti (najmä 
ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske 
škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí 
nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii 
nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia alebo 
rozhodnutia Európskej únie, alebo ak ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh 
vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, je 
možné pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme. 
 
SBA má za to, že žiadna z vyššie uvedených okolností v prípade posudzovaného materiálu nenastala, 
a preto nie je dôvod pre skrátenie PPK. 
 
Nakoľko predkladateľ neinformoval Ministerstvo hospodárstva SR o príprave materiálu v zmysle bodu 
5.6. Jednotnej metodiky, pričom Ministerstvo hospodárstva SR doposiaľ nemalo možnosť rozhodnúť 
o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi tak, ako to stanoví Jednotná 
metodika, SBA má za to, že žiadosť o skrátenie PPK je potrebné vnímať ako informáciu o príprave 
materiálu v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky. 
 

III. 
 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti SBA žiada: 
 

 o vydanie nesúhlasného stanoviska komisie so skrátením PPK; 
 

 o vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva o potrebe vykonania konzultácií 
s dotknutými podnikateľskými subjektmi, ktoré by nemali byť kratšie ako štyri týždne. 

 
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 
2016/06/047 
 
V Bratislave dňa 29.06.2016 
 

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 27.06.2016 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, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania 
v regulovaných odvetviach 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 aj na malé a stredné podniky, 
čo predkladateľ vyznačil v Doložke vplyvov a vyčíslil ako priame finančné náklady v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie vo výške 76 miliónov eur. 
 
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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  

 
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 vyčíslil priame finančné náklady vo výške 76 miliónov eur, táto suma 
patrí do riadku „celkové náklady regulácie“, rovnako je potrebné vyčísliť náklady na  jedného podnikateľa.  
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 28.06.2016 do skráteného Predbežného pripomienkového konania, 
čím nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko 
tejto fáze legislatívneho procesu predchádza: 
 

1. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky, a to do desiatich 
pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ak je materiál  doň 
zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR bol schválený vládou SR 15.06.2016 a teda 
Ministerstvu hospodárstva SR ešte neuplynula lehota desiatich pracovných dní na 
informovanie predkladateľa o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými 
subjektmi v momente, kedy predkladateľ predložil materiál do skráteného predbežného 
pripomienkového konania; 

2. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na 
odporúčanie SBA. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie v rámci vyjadrenia sa 
k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

3. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením neumožnil Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom zúčastniť sa na 
týchto prípadných konzultáciách a SBA vypracovať Testu vplyvu na malé a stredné podniky.  
 
 

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 

 



 

 

 

 
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 
2016/06/048 
 
V Bratislave dňa 27.06.2016 
 

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 24.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti o skrátenie predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. 
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra 
trestov 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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov . 
 
SBA preto vyjadruje svoje nesúhlasné stanovisko k skráteniu PPK a súčasne vznáša nasledujúce 
zásadné pripomienky: 
 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ informoval Ministerstvo 
hospodárstva o príprave materiálu v zmysle čl. 5.6 Jednotnej metodiky; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ na základe rozhodnutia 
Ministerstva hospodárstva zorganizoval konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi 
a aký bol výsledok týchto konzultácií. 

 
SBA si zároveň dovoľuje poukázať na ust. čl. 6 ods. 6 Rokovacieho poriadku komisie, v zmysle ktorého: 
V prípade, ak ani jeden z členov nezašle v rámci svojho čiastkového stanoviska sekretariátu pripomienku, 
stanovisko komisie bude súhlasné. Ak aspoň jeden z členov zašle obyčajnú pripomienku, stanovisko 
komisie bude súhlasné s návrhom na dopracovanie. Ak aspoň jeden z členov zašle zásadnú 
pripomienku, stanovisko komisie bude nesúhlasné. 
 
V danej súvislosti SBA pripomína, že vyššie uvedené pripomienky sú uplatňované ako zásadné. 
 
Pokiaľ ide o žiadosť predkladateľa o skrátenie PPK, túto predkladateľ neodôvodnil, resp. uviedol také 
dôvody pre skrátenie PPK, ktoré v kontexte ust. čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR 
nemožno akceptovať. Citované ustanovenie stanoví, že: Ak nastanú mimoriadne okolnosti (najmä 
ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske 
škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí 
nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii 
nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia alebo 
rozhodnutia Európskej únie, alebo ak ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh 
vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, je 
možné pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme. 
 
SBA má za to, že žiadna z vyššie uvedených okolností v prípade posudzovaného materiálu nenastala, 
a preto nie je dôvod pre skrátenie PPK. 
 
Nakoľko predkladateľ neinformoval Ministerstvo hospodárstva SR o príprave materiálu v zmysle bodu 
5.6. Jednotnej metodiky, pričom Ministerstvo hospodárstva SR doposiaľ nemalo možnosť rozhodnúť 
o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi tak, ako to stanoví Jednotná 
metodika, SBA má za to, že žiadosť o skrátenie PPK je potrebné vnímať ako informáciu o príprave 
materiálu v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky. 
 

III. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti SBA žiada: 
 

 o vydanie nesúhlasného stanoviska komisie so skrátením PPK; 
 

 o vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva o potrebe vykonania konzultácií 
s dotknutými podnikateľskými subjektmi, ktoré by nemali byť kratšie ako štyri týždne. 

 
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 
2016/06/048 
 
V Bratislave dňa 01.07.2016 
 

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 27.06.2016 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, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. 
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra 
trestov 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 i pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, konkrétne aj na malé 
a stredné podniky, ktorý označil predkladateľ v Doložke vplyvov a vyčíslil v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie. Celkový finančný efekt nového systému určovania sadzieb poplatkov pri zápise 
držiteľa vozidla do evidencie vozidiel v SR je podľa predkladateľa v mierny neprospech podnikateľov vo 
výške dodatočných nákladov 750 000 eur. Náklad zvýšenia poplatkov za udelenie individuálnej licencie a 
zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier o 5 – 60 % v závislosti od druhu hazardnej hry a v 
závislosti od toho, či ide o udelenie licencie alebo zmenu licencie vyčíslil predkladateľ na 55 500 eur 
ročne.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané povinné procesné postupy podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“)  a preto vznáša 
nasledujúce obyčajné pripomienky:  
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 28.06.2016 do skráteného Predbežného pripomienkového konania, 
čím nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko 
tejto fáze legislatívneho procesu predchádza: 
 

1. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky, a to do desiatich 
pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ak je materiál  doň 
zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR bol schválený vládou SR 15.06.2016 a teda 
Ministerstvu hospodárstva SR ešte neuplynula lehota desiatich pracovných dní na 
informovanie predkladateľa o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými 
subjektmi v momente, kedy predkladateľ predložil materiál do skráteného predbežného 
pripomienkového konania; 

2. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na 
odporúčanie SBA. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie v rámci vyjadrenia sa 
k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

3. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením neumožnil Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom zúčastniť sa na 
týchto prípadných konzultáciách a SBA vypracovať Testu vplyvu na malé a stredné podniky.  
 
 

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 
2016/06/049 
 
V Bratislave dňa 04.07.2016 
 

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 28.6.2016 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí procesu záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach  a ktorým sa mení 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpade 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 úplne a presne transponuje legislatívu Európskej únie, konkrétne: 
 

- delegovanú smernicu Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II  k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok 

 
Nakoľko nedodržanie záväzku transponovať uvedenú smernicu do slovenského právneho poriadku by 
mohlo viesť k uplatneniu sankcií voči Slovenskej republike, pričom posudzovaný materiál je v súlade 
s princípom „no gold-plating“, SBA nemá k materiálu žiadne pripomienky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Ministerstvo hospodárstva SR. 
 
 

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 
2016/06/047 
 
V Bratislave dňa 29.06.2016 
 

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 27.06.2016 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, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov 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 aj na malé a stredné podniky, 
čo predkladateľ vyznačil v Doložke vplyvov. 
 
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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  

 
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 vyčíslil priame finančné náklady tým, že odkázal na príjmy rozpočtov 



 

 

 

 

 

 

 

 

verejnej správy vo výške 130,246 milióna eur v rokoch 2017-2020, táto suma patrí do riadku „celkové 
náklady regulácie“, rovnako je potrebné vyčísliť náklady na jedného podnikateľa.  
 

Predkladateľ predložil materiál dňa 28.06.2016 do skráteného Predbežného pripomienkového konania, 
čím nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko 
tejto fáze legislatívneho procesu predchádza: 
 

1. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky, a to do desiatich 
pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ak je materiál  doň 
zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR bol schválený vládou SR 15.06.2016 a teda 
Ministerstvu hospodárstva SR ešte neuplynula lehota desiatich pracovných dní na 
informovanie predkladateľa o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými 
subjektmi v momente, kedy predkladateľ predložil materiál do skráteného predbežného 
pripomienkového konania; 

2. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na 
odporúčanie SBA. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie v rámci vyjadrenia sa 
k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

3. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením neumožnil Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom zúčastniť sa na 
týchto prípadných konzultáciách a SBA vypracovať Testu vplyvu na malé a stredné podniky.  
 
 

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 

 



 

 

 
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 
2016/06/053 
 
V Bratislave dňa 28.07.2016 
 

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 08.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a 
dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia 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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov, čo predkladateľ 
identifikoval v Doložke vybraných vplyvov a následne kvantifikoval v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie.  
 
SBA vyjadruje súhlasné stanovisko v rámci záverečného posúdenia a 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 zásadné 
pripomienky žiadame uviesť v jej záverečnom 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 
2016/06/054 
 
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 30.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 
uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu 
 
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 aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie, čo však predkladateľ 
neoznačil v Doložke vplyvov a zároveň nevypracovaním Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
nevyčíslil náklady regulácie 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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  

 
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu neoznačil v Doložke vplyvov negatívne a pozitívne dopady 
na podnikateľské prostredie. Tieto dopady SBA odvodzuje od zmien, ktoré vyhláška prináša, konkrétne 



 

 

 

 

 

 

 

 

ide o zavádzanie zvýšenia štandardov kvality prenosu plynu a výšky tzv. kompenzačných platieb, čo na 
strane poskytovateľov predstavuje negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zároveň zvyšuje kvalitu 
prenosu plynu k odberateľom, ktorými sú podnikateľské subjekty, čo predstavuje pozitívny vplyv na 
podnikateľské prostredie. SBA má za to, že predkladateľ je v súvislosti s horeuvedeným povinný 
vypracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky 
a vyčísliť náklady regulácie na podnikateľské prostredie. 
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 06.05.2016 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, v prípade ak má materiál vplyv na podnikateľské prostredie, 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 Ministerstva hospodárstva SR o prípadnej potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.6. Jednotnej metodiky;  

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

4. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

5. 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; 

6. 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 
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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 
2016/06/055 
 
V Bratislave dňa 27.06.2016 
 

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 24.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o žiadosti o skrátenie predbežného 
pripomienkového konania (ďalej len „PPK“), ktoré sa týka nasledujúcej veci: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov a 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 
 
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 vplyv na prostredie malých a stredných podnikov . 
 
SBA preto vyjadruje svoje nesúhlasné stanovisko k skráteniu PPK a súčasne vznáša nasledujúce 
zásadné pripomienky: 
 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ informoval Ministerstvo 
hospodárstva SR o príprave materiálu v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 z podkladových materiálov nie je zrejmé, či a kedy predkladateľ na základe rozhodnutia 
Ministerstva hospodárstva SR zorganizoval konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi 
a aký bol výsledok týchto konzultácií; 
 

 analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je vypracovaná nedôsledne, pričom jednotlivé 
negatívne vplyvy bližšie nekvantifikuje. 

 
SBA si zároveň dovoľuje poukázať na čl. 6 ods. 6 Rokovacieho poriadku Komisie, v zmysle ktorého: 
„V prípade, ak ani jeden z členov nezašle v rámci svojho čiastkového stanoviska sekretariátu 
pripomienku, stanovisko Komisie bude súhlasné. Ak aspoň jeden z členov zašle obyčajnú pripomienku, 
stanovisko Komisie bude súhlasné s návrhom na dopracovanie. Ak aspoň jeden z členov zašle 
zásadnú pripomienku, stanovisko Komisie bude nesúhlasné.“ 
 
V danej súvislosti SBA pripomína, že vyššie uvedené pripomienky sú uplatňované ako zásadné. 
 
Pokiaľ ide o žiadosť predkladateľa o skrátenie PPK, túto predkladateľ neodôvodnil, resp. uviedol také 
dôvody pre skrátenie PPK, ktoré v kontexte čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR 
nemožno akceptovať. Citované ustanovenie stanoví, že: „Ak nastanú mimoriadne okolnosti (najmä 
ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske 
škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí 
nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii 
nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia alebo 
rozhodnutia Európskej únie, alebo ak ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh 
vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, je 
možné pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme.“ 
 
SBA má za to, že žiadna z vyššie uvedených okolností v prípade posudzovaného materiálu nenastala, 
a preto nie je dôvod pre skrátenie PPK. 
 
Nakoľko predkladateľ neinformoval Ministerstvo hospodárstva SR o príprave materiálu v zmysle bodu 
5.6. Jednotnej metodiky, pričom Ministerstvo hospodárstva SR doposiaľ nemalo možnosť rozhodnúť 
o potrebe vykonania konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi tak, ako to stanoví Jednotná 
metodika, SBA má za to, že žiadosť o skrátenie PPK je potrebné vnímať ako informáciu o príprave 
materiálu v zmysle bodu 5.6. Jednotnej metodiky. 
 

III. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti SBA žiada: 
 

 o vydanie nesúhlasného stanoviska komisie so skrátením PPK; 
 

 o vydanie rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonania konzultácií 
s dotknutými podnikateľskými subjektmi, ktoré by nemali byť kratšie ako štyri týždne. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil 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 
2016/06/055 
 
V Bratislave dňa 01.07.2016 
 

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 27.06.2016 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, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov a 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 
 
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 nie len pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, ktorý označil predkladateľ 
v Doložke vplyvov, ale tiež negatívny dopad. 
 
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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  

 
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nevypracoval dostatočne Analýzu vplyvov na podnikateľské 
prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky, nakoľko nevyčíslil pozitívne dopady na podnikateľské 



 

 

 

 

 

 

 

 

prostredie v dôsledku zníženia dane z príjmu právnických osôb o 1 %. V časti „Priame finančné náklady“ 
je potrebný popis, vyčíslenie aj v prípade ak dochádza k ich zníženiu. Rovnako predkladateľ nevyčíslil 
negatívne dopady na podnikateľské prostredie vo forme priamych finančných nákladov v dôsledku, a síce 
zrušenia zdravotných odvodov z dividend (14 %) a zavedenia novej dane z dividend a iných príjmov (10 
%), avšak zrušením zdravotných odvodov sa ruší automaticky aj súčasný strop preddavku na 
poistné, t. j. z vymeriavacieho základu, ktorým je maximálne 60-násobok priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Rovnako sa nová daň bude vzťahovať aj na iné príjmy, nie len 
na dividendy podľa súčasnej definície na účely platenia zdravotných odvodov, ale napr. aj na 
podiely na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v 
zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (vyňaté novelou č. 253/2015 
účinnou k 1.1.2016 z dôvodu, že toto vyňatie „prispeje k zníženiu daňovo – odvodového zaťaženia 
investorov pri obchodovaní na kapitálovom trhu a prispeje k zvýšeniu jeho likvidity“) či na podiel na 
likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva (vyňatý novelou č. 429/2015 účinnou k 
2.1.2016 z dôvodu „nespravodlivosti takejto právnej úpravy, nakoľko sa jedná iba o časť majetku 
spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti a jedná sa iba o jeho 
vrátenie“). Rovnako je potrebné pri vyčíslení týchto negatívnych dopadov vziať do úvahy i skutočnosť, že 
kým podľa súčasnej platnej právnej úpravy sa povinnosť platiť 14 % zdravotné odvody z dividend 
(definícia podľa§ § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) vzťahuje 
z podnikateľov len na SZČO, pričom právnické osoby, logicky, zdravotné odvody z dividend neplatia, 
podľa navrhovanej úpravy sa daň z dividend (definícia podľa navrhovaného nadpisu § 51e zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) bude vzťahovať na všetky osoby – teda 
aj právnické osoby, ktorým sú tieto dividendy vyplácané, nakoľko tieto sa stávajú predmetom dane. 
Sadzba pre právnické osoby na daň z dividend však nebude predstavovať 10 %, nakoľko táto sadzba 
sa vzťahuje len na fyzické osoby, ale až 35 %.  
 
Horeuvedené zmeny, ktoré predkladateľ vôbec nezdôvodnil v dôvodovej správe budú mať významné 
negatívne dopady na podnikateľské prostredie – konkrétne na podnikateľov, ktorí sú akcionármi.  
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 28.06.2016 do skráteného Predbežného pripomienkového konania, 
čím nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko 
tejto fáze legislatívneho procesu predchádza: 
 

1. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky, a to do desiatich 
pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ak je materiál  doň 
zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR bol schválený vládou SR 15.06.2016 a teda 
Ministerstvu hospodárstva SR ešte neuplynula lehota desiatich pracovných dní na 
informovanie predkladateľa o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými 
subjektmi v momente, kedy predkladateľ predložil materiál do skráteného predbežného 
pripomienkového konania; 

2. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej 
metodiky, v prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na 
odporúčanie SBA. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie v rámci vyjadrenia sa 
k materiálom, ktoré sú zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR; 

3. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

 
Predkladateľ týmto svojím procesným pochybením neumožnil Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť 
o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, podnikateľským subjektom zúčastniť sa na 
týchto prípadných konzultáciách a SBA vypracovať Testu vplyvu na malé a stredné podniky.  
 
 

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 

 



 

 

 
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 
2016/06/056 
 
V Bratislave dňa 04.07.2016 
 

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 30.06.2016 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 nariadenia vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí 
 
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 vyznačil v Doložke 
vplyvov. 
 
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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  

 
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu neposúdil vplyvy v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie vypracovanej podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky v rámci tabuľky súhrnných nákladov 
regulácie v dostatočnom rozsahu. 
 
Ak by sme vychádzali z informácií uvedených predkladateľom v Analýze vplyvov na podnikateľské 



 

 

 

 

 

 

 

 

prostredie a z aplikácie „kalkulačky nákladov regulácie“ sprostredkovanej Ministerstvom hospodárstva SR 
v súlade s Metodickým postupom pre analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie priloženým 
k Jednotnej metodike, tak zavedením „povinnosti výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a 
distribútorov vybavenia námorných lodí  
 

1. viesť zoznam hospodárskych subjektov, ktorým vybavenie námorných lodí dodali alebo ktoré im 
vybavenie námorných lodí dodali, a to po dobu očakávanej životnosti vybavenia námorných lodí, 
nie však po dobu kratšiu ako desať rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námorných 
lodí,  

2. uchovávať kópiu EÚ vyhlásenia o zhode,  
3. bezodkladne sprístupniť všetky informácie a dokumentáciu k vybaveniu námorných lodí na 

žiadosť orgánu dohľadu,  
4. zaručiť, aby bola ku každému vybaveniu námorných lodí priložená kópia EÚ vyhlásenia o 

zhode, ďalej 
5. informovať výrobcu a orgán dohľadu o tom, že vybavenie námorných lodí predstavuje riziko a 

uviesť o ňom podrobnosti,  
6. poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri výkone dohľadu nad trhom.  
7. prijať nevyhnutné nápravné opatrenia v prípade zistenia nezhody vybavenia námorných lodí 

s návrhom nariadenia vlády ako aj  
8. dodať návod na použitie, ktorý obsahuje informácie podľa tohto nariadenia vlády Slovenskej 

republiky a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku“  
 
dochádza k výraznejšiemu zvýšeniu administratívnych nákladov ako predkladateľom vyčíslených 8,50 
EUR na 1 podnikateľa. A to, po aplikácii horeuvedenej „kalkulačky nákladov regulácie“, v hodnote 136 
EUR na 1 podnikateľa. 
 

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 

 



 

 

 
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 
2016/06/056 
 
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“) začatí predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný 
materiál síce môže ovplyvniť prostredie malých a stredných podnikov, súčasne však transponuje 
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014, ktorej ciele musia byť na úrovni 
členských štátov naplnené riadne a včas. SBA preto k posudzovanému materiálu zaujíma súhlasné 
stanovisko. 
 
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 zásadné 
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 
2016/06/058 
 
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 30.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 
prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 
 
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 aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie, čo však predkladateľ 
neoznačil v Doložke vplyvov a zároveň nevypracovaním Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
nevyčíslil náklady regulácie 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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  

 
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu neoznačil v Doložke vplyvov negatívne a pozitívne dopady 
na podnikateľské prostredie. Tieto dopady SBA odvodzuje od zmien, ktoré vyhláška prináša, konkrétne 
ide o zavádzanie zvýšenia štandardov kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny a 



 

 

 

 

 

 

 

 

výšky tzv. kompenzačných platieb, čo na strane poskytovateľov predstavuje negatívny vplyv na 
podnikateľské prostredie a zároveň zvyšuje kvalitu prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky 
elektriny k odberateľom, ktorými sú podnikateľské subjekty, čo predstavuje pozitívny vplyv na 
podnikateľské prostredie. SBA má za to, že predkladateľ je v súvislosti s horeuvedeným povinný 
vypracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky 
a vyčísliť náklady regulácie na podnikateľské prostredie. 
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 05.05.2016 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, v prípade ak má materiál vplyv na podnikateľské prostredie, 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 Ministerstva hospodárstva SR o prípadnej potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.6. Jednotnej metodiky;  

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

4. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

5. 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; 

6. 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 
2016/06/059 
 
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 30.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky 
tepla 
 
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 aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie, čo však predkladateľ 
neoznačil v Doložke vplyvov a zároveň nevypracovaním Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
nevyčíslil náklady regulácie 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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  

 
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu neoznačil v Doložke vplyvov negatívne a pozitívne dopady 
na podnikateľské prostredie. Tieto dopady SBA odvodzuje od zmien, ktoré vyhláška prináša, konkrétne 



 

 

 

 

 

 

 

 

ide o zavádzanie zvýšenia štandardov kvality dodávky tepla a výšky tzv. kompenzačných platieb, čo na 
strane poskytovateľov predstavuje negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zároveň zvyšuje kvalitu 
dodávky tepla odberateľom, ktorými sú podnikateľské subjekty, čo predstavuje pozitívny vplyv na 
podnikateľské prostredie. SBA má za to, že predkladateľ je v súvislosti s horeuvedeným povinný 
vypracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky 
a vyčísliť náklady regulácie na podnikateľské prostredie. 
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 05.05.2016 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, v prípade ak má materiál vplyv na podnikateľské prostredie, 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 Ministerstva hospodárstva SR o prípadnej potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.6. Jednotnej metodiky;  

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

4. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

5. 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; 

6. 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 
2016/06/060 
 
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 30.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky 
pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania 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 pozitívny aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie, čo však predkladateľ 
neoznačil v Doložke vplyvov a zároveň nevypracovaním Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
nevyčíslil náklady regulácie 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 i viaceré procesné 
postupy a preto vznáša nasledujúce zásadné pripomienky:  

 
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu neoznačil v Doložke vplyvov negatívne a pozitívne dopady 
na podnikateľské prostredie. Tieto dopady SBA odvodzuje od zmien, ktoré vyhláška prináša, konkrétne 



 

 

 

 

 

 

 

 

ide o zavádzanie zvýšenia štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou a výšky tzv. kompenzačných platieb, čo na strane poskytovateľov 
predstavuje negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zároveň zvyšuje kvalitu dodávky pitnej vody 
verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou odberateľom, ktorými sú 
podnikateľské subjekty, čo predstavuje pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.  
 
SBA má za to, že predkladateľ je v súvislosti s horeuvedeným povinný vypracovať Analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky a vyčísliť náklady regulácie na 
podnikateľské prostredie. 
 
Predkladateľ predložil materiál dňa 05.05.2016 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, v prípade ak má materiál vplyv na podnikateľské prostredie, 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 Ministerstva hospodárstva SR o prípadnej potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.6. Jednotnej metodiky;  

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

4. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

5. 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; 

6. 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 
2016/06/061 
 
V Bratislave dňa 11.07.2016 
 

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 30.06.2016 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: 
 
Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa 
ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového 
platobného styku pre vnútroštátny poštový styk 
 
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 aj v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
SBA má k vypracovanej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledovné obyčajné 
pripomienky:  
 

1. SBA má za to, že zvýšené náklady na poštovné spomenuté v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie spadajú z hľadiska užívateľov poštových služieb do kategórie priamych a nie 
nepriamych finančných nákladov.  



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Výpočet nákladov na 1 podnikateľa, resp. na celé podnikateľské prostredie, vo forme kumulácie 
cenových rozdielov všetkých dotknutých typov služieb na ročnej báze vynásobená počtom 
registrovaných podnikateľských subjektov v SR, uvedený v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie, predstavuje jeden zo spôsobov kvantifikácie vplyvu zvýšenia cien poštových služieb. 
Druhú možnosť spomínate v dokumente Odôvodnenie k opatreniu, vo forme predpokladaného 
zvýšenia výnosov Slovenskej pošty, a. s., na základe skutočného rozsahu poskytnutých služieb 
konkrétnemu počtu podnikateľských subjektov v roku predchádzajúcom roku zavedenia vyšších 
cien. SBA odporúča zvážiť použiť údaje o reálnom počte podnikateľských subjektov 
využívajúcich poštové služby aj v Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 

 

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 
2016/06/062 
 
V Bratislave dňa 11.07.2016 
 

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 30.06.2016 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 Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 
 
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 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 
nasledujúcu obyčajnú pripomienku:  
 

 
 

1. V Doložke vplyvov predkladateľ uvádza, že materiál predstavuje transpozíciu smernice EÚ, 
avšak súčasťou predloženého materiálu nie je Tabuľka zhody, ktorá by spoľahlivo 
odzrkadľovala spôsob a rozsah transpozície jednotlivých článkov smernice 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.  

 
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 
2016/06/063 
 
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 30.06.2016 doručená 
informácia sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre 
posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o záverečnom posúdení po 
medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení 
smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov 
alebo mutagénov pri práci 
 
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 zároveň kvalitatívne popísal tieto negatívne dopady v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 
SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané viaceré procesné postupy podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“) preto vznáša nasledujúce 
obyčajné pripomienky:  

 
Predkladateľ predložil materiál dňa 13.05.2016 do Medzirezortného pripomienkového konania, čím 
nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinné od 01.04.2016), ktorá sa 



 

 

 

 

 

 

 

 

podľa bodu 2.3. vzťahuje i na návrhy predbežných stanovísk k návrhom aktov EÚ, nakoľko tejto 
fáze legislatívneho procesu, v prípade ak má materiál vplyv na podnikateľské prostredie, predchádza: 
 

1. povinnosť predkladateľa 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 Ministerstva hospodárstva SR o prípadnej potrebe vykonať konzultácie 
s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.6. Jednotnej metodiky;  

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

4. 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 
podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie; 

5. 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; 

6. 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 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 obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 
 

mailto:dolozka@mhrsr.sk

