
 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/11/006 
 
V Bratislave dňa 31.05.2019 
 

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 24.05.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 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 
zakladá pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívneho 
vplyvu na MSP.  
 
 
SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje 
zásadné pripomienky: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. SBA navrhuje súčasné vyznačenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, vrátane 

negatívneho vplyvu na MSP v Doložke vybraných vplyvov v časti 9. Vplyvy navrhovaného 
materiálu. SBA má za to, že materiál zakladá negatívne vplyvy na PP, vrátane MSP v nasledujúcich 
bodoch pripravovanej novely: 
 
a) V bode 58 sa za § 148 vkladá deviaty oddiel, a to daňová exekúcia zadržaním vodičského 

preukazu, v rámci čoho možno predpokladať výrazný negatívny vplyv na podnikateľské 
subjekty využívajúce v rámci svojho podnikania motorové vozidlá; 

b) V bode 15 sa v § 46 ods. 4 za slová „alebo inú daň“ vkladajú slová „alebo o kontrolu 
dodržiavania ustanovení osobitného predpisu, čo znamená, že sa ustanovuje možnosť 
rozšíriť vykonávanú daňovú kontrolu nielen o inú daň a zdaňovacie obdobie, ale aj o 
kontrolu iného predpisu, napr. zákona o účtovníctve; 

c) V bode 18  sa vypustením slova „zahraničných“ v § 46 ods. 10 umožňuje predĺženie lehoty na 
vykonanie daňovej kontroly transferového oceňovania vykonávanej u prepojených osôb, bez 
ohľadu na to, či ide o zahraničné alebo tuzemské prepojené osoby, tzn. daňová kontrola sa 
môže predĺžiť bez ohľadu na to, či ide o zahraničné alebo tuzemské osoby. 

 
2. Na základe vyššie uvedeného SBA žiada predkladateľa o kvalitatívny popis ako aj kvantitatívny 

výpočet nákladov (ak je možný na základe dispozície dátami či cez Kalkulačku nákladov, a to 
minimálne na 1 podnikateľa) v dôsledku identifikovaných negatívnych vplyvov v Analýze 
vplyvov na PP, ktorú predkladateľ nevyplnil v súlade s osobitnou časťou dôvodovej správy 
a zmenami regulácie vo vlastnom  materiáli.  

3. SBA žiada predkladateľa o určenie počtu dotknutých subjektov v zmysle aktuálnej evidencie 
registrovaných subjektov.   

4. SBA zároveň žiada predkladateľa o kvalitatívny popis, ako aj kvantitatívny výpočet úspor (ak 
je možný na základe dispozície dátami či cez Kalkulačku nákladov, a to minimálne na 1 
podnikateľa) v dôsledku identifikovaných pozitívnych vplyvov v Analýze vplyvov na PP, ktorú 
predkladateľ nevyplnil v súlade s osobitnou časťou dôvodovej správy a zmenami regulácie vo 
vlastnom  materiáli; výpočet týchto opatrení sa pritom nachádza aj v časti 10. Poznámky Doložky 
vybraných vplyvov, a rovnako má byť uvedený aj v príslušnej časti Analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie.  

5. Uvedené sa týka aj časti 3.3.1 Priame finančné náklady, kde predkladateľ neurčito uvádza zníženie 
priamych finančných nákladov ako dôsledok aplikácie navrhovaných opatrení, neuvádza však, 
ktoré opatrenia priame finančné náklady znížia. 

 
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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2018/12/026 
 
V Bratislave dňa 24.05.2019 
 

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 23.05.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 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 
zakladá prevažne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na MSP, 
ktorý predkladateľ bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
 
SBA uvádza, že k procesnému postupu uplatňuje nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vzhľadom na skutočnosť, že predkladateľ predložil novelu zákona súčasne na PPK i MPK, čím 
porušil proces podľa bodu 7.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 
(JM), považuje SBA za dôležité upozorniť na potrebu dodržiavania vládneho uznesenia v 
podobe JM, ako aj zásad lepšej regulácie, ktoré sa vláda zaviazala plniť prijatím strategického 
dokumentu RIA2020, a zvlášť pri tak dôležitom materiáli, akým je novela zákona o dani z príjmov. 

7. SBA by okrem toho chcela poukázať na to, že v rámci MPK uplatnila 3 zásadné pripomienky, ku 
ktorým nebola pozvaná predkladateľom na rozporové konanie aj napriek tomu, že SBA je 
organizáciou na rozhraní súkromnej a verejnej správy a z titulu jej pozície je zvykom byť 
účastníkom daného rozporového konania za účelom odstránenia zásadných pripomienok.  

8. SBA si dovolí nesúhlasiť s tvrdením predkladateľa, ktoré uvádza v rámci vyhodnotenia 
zásadných pripomienok v procese MPK – „nad rámec novely zákona“. Nakoľko z dôvodovej správy 
k predloženému návrhu novely zákona vyplýva, že navrhované úpravy zákona sú okrem iného 
zamerané najmä na podporu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) a znižovanie ich 
administratívneho zaťaženia, tak akýkoľvek konštruktívny návrh by mal byť predmetom 
posúdenia.   

 
 
SBA uvádza, že k Doložke  vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje 
nasledujúce zásadné pripomienky: 
 

1. SBA žiada predkladateľa o vyznačenie negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie, 
vrátane negatívneho vplyvu na MSP v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu Doložky 
vybraných vplyvov, čím uvedie do súladu Doložku s tvrdením uvádzaným v Analýze 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/02/013 
 
V Bratislave dňa 17.05.2019 
 

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 07.05.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v 
elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, konkrétne na podniky priemyselnej 
výroby spĺňajúce, resp. po novom nespĺňajúce podmienky pre určenie koeficientu individuálnej sadzby 
tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby, bez vplyvu na MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/02/030 
 
V Bratislave dňa 29.05.2019 
 

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 17.05.2019 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: 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny 
a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktorý predkladateľ bližšie popísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/04/023 
 
V Bratislave dňa 20.05.2019 
 

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 06.05.2019 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: 
 
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení vyhlášky č. 332/2018 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 
zakladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktorý predkladateľ bližšie popísal 
a kvantifikoval v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/05/001 
 
V Bratislave dňa 27.05.2019 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 02.05.2019 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: 
 
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike 
spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov 
kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktorý predkladateľ 
bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne pripomienky, nakoľko ich predkladateľ 
zapracoval a zaslal SBA aktualizovanú Doložku vybraných vplyvov a Analýzu vplyvov na podnikateľské 
prostredie.  
 

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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/05/004 
 
V Bratislave dňa 20.05.2019 
 

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 13.05.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Implementácia nariadenia EP a Rady č. 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány v 
podmienkach SR 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktoré predkladateľ popísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA uvádza, že k predmetnému materiálu uplatňuje nasledovnú obyčajnú pripomienku: 
 

 SBA žiada predkladateľa o vyznačenie pozitívneho vplyvu na MSP v Doložke vybraných vplyvov.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/05/006 
 
V Bratislave dňa 17.05.2019 
 

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 14.05.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktorý predkladateľ bližšie popísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/05/007 
 
V Bratislave dňa 20.05.2019 
 

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 13.05.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 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 
zakladá pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/05/008 
 
V Bratislave dňa 28.05.2019 
 

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 15.05.2019 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. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia 
a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z 
minerálneho oleja 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 
zakladá pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych 
vplyvov na MSP.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje 
zásadné pripomienky: 
 

9. Predkladateľ by mal v Doložke vybraných vplyvov v časti 9 „Vplyvy navrhovaného materiálu“  
vyznačiť pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. SBA má 
za to, že materiál zakladá negatívne vplyvy na PP, vrátane MSP, ktorých náklady budú znášať: 
 
 

 podnikatelia, ktorí používajú bioplyn a biometán určený na použitie ako pohonná látka alebo 

ako palivo na výrobu tepla, v dôsledku povinnosti zaradenia do predmetu dane 

 podnikatelia vypĺňajúci žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a žiadosť o 

vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu (nové údaje) 

 podnikatelia, ktorí nakupujú elektrinu na účely ďalšieho predaja pre povinnosť registrácie 

 
Zároveň SBA vníma aj pozitívne vplyvy na PP, vrátane MSP, ktoré ocenia 

 
 podnikatelia oslobodení od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách 

 podnikatelia s nabíjacími stanicami na nabíjanie elektrických vozidiel (právna istota zavedením 

regulácie) 

 
10. SBA zároveň žiada predkladateľa o kvalitatívny popis ako aj kvantitatívny výpočet nákladov 

či úspor (ak je možný na základe dispozície dátami či cez Kalkulačku nákladov) v dôsledku 
negatívnych a pozitívnych vplyvov v Analýze vplyvov na PP, ktorú predkladateľ nevyplnil 
v súlade s osobitnou časťou dôvodovej správy a zmenami regulácie vo vlastnom  materiáli. 

11. Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov v časti „Charakter predkladaného materiálu“ uvádza 
Materiál legislatívnej povahy, pričom spolu s materiálom predkladá aj tabuľky zhody. SBA 
odporúča o zosúladenie, aby bolo zrejmé, že dôvodom novely je potreba transpozície 
s právom EÚ. To sa týka aj časti 7. Doložky vybraných vplyvov.  

12.  
 
 

 
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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/05/013 
 
V Bratislave dňa 21.05.2019 
 

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 20.05.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh Riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k  návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
zakladá pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktoré predkladateľ 
bližšie popísal a tiež kvantifikoval v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje 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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/05/015 
 
V Bratislave dňa 03.06.2019 
 

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 22.05.2019 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a 
rozsah informácií predkladaných Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky o zabezpečení 
štandardu bezpečnosti dodávok plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpečenia štandardu 
bezpečnosti dodávok plynu, postup pri ukladaní a vyhodnocovaní opatrení v prípade 
nedostatočného zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu a podrobnosti o štandarde 
bezpečnosti dodávok 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 
zakladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktorý predkladateľ bližšie popísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje 
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 
Centrum pre hospodárske otázky 

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

 
Mlynské nivy 44/a 
827 15  Bratislava 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2019/05/021 
 
V Bratislave dňa 10.06.2019 
 

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 28.05.2019 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 dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa 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 
zakladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na MSP, ktorý 
predkladateľ podrobne popísal a v rámci dostupných možností kvantifikoval v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie.   
 
SBA uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce zásadné 
pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA odporúča predkladateľovi kvalitatívne popísať potenciálny negatívny vplyv na 
podnikateľské prostredie v nadväznosti na zavedenie nového inštitútu – blokovanie on-line 
rozhrania (ktorého súčasné vyznačenie v Doložke vybraných vplyvov, vzhľadom na skutočnosť, že 
ide o inštitút zavádzaný priamo nariadením EÚ a nie návrhom zákona, z nášho pohľadu nie je 
potrebné) v príslušnej časti Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, aby bola zrejmá 
minimálne možnosť jeho aplikácie, a s tým spojený negatívny vplyv na ten-ktorý podnikateľský 
subjekt. 

2. SBA  žiada predkladateľa o doplnenie nákladov na 1 podnikateľa v prípade vyčíslených priamych 
finančných nákladov z hľadiska kompletnosti údajov v časti 3.3.4 Súhrnnej tabuľky nákladov 
regulácie a súčasne odporúča dodanie príslušného znamienka „+/-“, aby bolo zrejmé, že v danom 
prípade ide o úsporu, resp. zníženie nákladov. 
 

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 
 


