
 

 

 
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 
2018/01/005 
 
V Bratislave dňa 19.11.2018 
 

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 09.11.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného záverečného posúdenia, ktoré sa 
týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia 
 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje 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 
2018/05/007 
 
V Bratislave dňa 11.12.2018 
 

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 29.11.2018 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 pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady 
za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, pričom tento vplyv predkladateľ vyznačil 
v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a zároveň bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie pripomienky. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2018/06/023 
 
V Bratislave dňa 22.11.2018 
 

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 06.11.2018 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. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 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 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň 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 MSP v časti 9. Vplyvy 
navrhovaného materiálu Doložky vybraných vplyvov, nakoľko uvedené zmeny zakladajú negatívny 



 

 

 

 

 

 

 

 

vplyv aj na MSP. Predkladateľ vyznačením negatívneho vplyvu na MSP súčasne uvedie do súladu 
Doložku vybraných vplyvov s Analýzou vplyvov na podnikateľské prostredie.  

2. SBA žiada predkladateľa o uvedenie administratívnych nákladov pre poskytovateľov sociálnych 
služieb v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, ktorí budú povinní označovať 
ľudské pozostatky a v súvislosti s touto povinnosťou im vzniknú administratívne náklady. Zároveň 
SBA odporúča zahrnúť do administratívnych nákladov aj úpravu povinnosti vypracovať a predložiť 
orgánu dozoru na schválenie prevádzkové poriadky pohrebných služieb, krematórií, balzamovania 
a konzervácie, nakoľko doteraz zákon upravoval len rozsah prevádzkového poriadku.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

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 
2018/09/010 
 
V Bratislave dňa 06.12.2018 
 

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 29.11.2018 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 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP, pričom uvedený vplyv predkladateľ 
vyznačil v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a kvalitatívne popísal v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné 
pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa, aby do časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty uviedol okrem 
skutočnosti, kto je predkladaným návrhom dotknutý aj počet týchto subjektov, rovnako ako v časti 
3.3.1 a 3.3.3 s rozdelením na predpokladaný počet vznikajúcich zariadení a už registrovaných.  

2. Súčasne SBA žiada predkladateľa o stručný popis k odhadovaným úsporám na priamych 
finančných nákladoch, tak v prípade úspory na 1 podnikateľa, ako aj na celé podnikateľské 
prostredie. 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

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 
2018/10/017 
 
V Bratislave dňa 08.11.2018 
 

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 06.11.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného záverečného posúdenia, ktoré sa 
týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 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 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. SBA  pritom považuje za 
dôležité upozorniť na skutočnosť, že predkladateľ predložil uvedený materiál na MPK bez procesu PPK, 
čím porušil proces podľa Jednotnej metodiky. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň 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 MSP v časti 9. Vplyvy 
navrhovaného materiálu Doložky vybraných vplyvov, nakoľko uvedené zmeny zakladajú negatívny 
vplyv nielen na veľké podnikateľské subjekty, ale aj na MSP. Predkladateľ vyznačením 
negatívneho vplyvu na MSP súčasne uvedie do súladu Doložku vybraných vplyvov s Analýzou 
vplyvov na podnikateľské prostredie.  

2. SBA žiada predkladateľa o vyčíslenie administratívnych nákladov príkladom na 1 
podnikateľa, vzhľadom na skutočnosť, že sa pre zamestnávateľov zavádza nová povinnosť -  
nahlásenia voľného pracovného miesta na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri 
vyčíslení týchto nákladov SBA odporúča predkladateľovi využiť kalkulačku nákladov regulácie, 
ktorá je zverejnená na webstránke Ministerstva hospodárstva SR, pričom žiada predkladateľa 
o zohľadnenie časových nákladov pri obidvoch možnostiach nahlásenia voľného pracovného 
miesta – cez portál istp.sk a prostredníctvom vyplnenia a zaslania tlačiva „Nahláška voľných 
pracovných miest.“ SBA sa nestotožňuje s názorom predkladateľa, že navrhovaná povinnosť 
nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nepredstavuje 
časovú záťaž pre zamestnávateľov.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty


 

 

 
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 
2018/10/017 
 
V Bratislave dňa 13.11.2018 
 

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 06.11.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného záverečného posúdenia, ktoré sa 
týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 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 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. SBA  pritom považuje za 
dôležité upozorniť na skutočnosť, že predkladateľ predložil uvedený materiál na MPK bez procesu PPK, 
čím porušil proces podľa Jednotnej metodiky. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje žiadne námietky ani pripomienky, vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúce zásadné 
pripomienky boli predkladateľom zapracované a SBA bola zaslaná aktualizovaná verzia Doložky vybraných 
vplyvov a Analýzy 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 
2018/11/001 
 
V Bratislave dňa 30.11.2018 
 

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 27.11.2018 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: 
 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
115/2018 Z. z. z 8. marca 2018, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za 
poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob 
výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o vyznačenie pozitívneho vplyvu na MSP v časti 9. Vplyvy 
navrhovaného materiálu Doložky vybraných vplyvov, nakoľko uvedené zmeny zakladajú pozitívny 
vplyv na všetky kategórie podnikov. Predkladateľ vyznačením pozitívneho vplyvu na MSP súčasne 
uvedie do súladu Doložku vybraných vplyvov s Analýzou vplyvov na podnikateľské prostredie.  

2. SBA žiada predkladateľa o uvedenie zvýšených úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie 
zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby do Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3. Náklady regulácie, ako náklad pre zdravotné 
poisťovne a prínos pre ambulancie pohotovostných služieb.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

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 
2018/11/002 
 
V Bratislave dňa 30.11.2018 
 

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 27.11.2018 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 opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti 
zdravotníctva 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 
má pozitívny vplyv na poskytovateľov ambulantnej a zubno-lekárskej pohotovostnej služby, 
poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľov urgentnej zdravotnej starostlivosti, pričom 
tento vplyv predkladateľ vyznačil v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a zároveň bližšie popísal 
v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k predmetnému materiálu neuplatňuje žiadne ďalšie pripomienky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2018/11/003 
 
V Bratislave dňa 22.11.2018 
 

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 20.11.2018 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 životného prostredia Slovenskej republiky z ................ 2018, ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a 
voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi 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 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie vrátane MSP, vplyv ktorých opomenul 
predkladateľ vyznačiť v Doložke vybraných vplyvov. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Vzhľadom na fakt, že v návrhu uvedené zmeny sa týkajú aj malých a stredných podnikov, SBA 
žiada predkladateľa o súčasné vyznačenie identifikovaného vplyvu aj na MSP v časti 9 Vplyvy 
navrhovaného materiálu. 

2. Súčasne SBA žiada v tejto veci o zosúladenie tvrdení predkladateľa, nakoľko v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie uvádza, že materiál bude mať vplyv iba na MSP, čo je v rozpore 
s tvrdením predkladateľa podľa Doložky vybraných vplyvov. 

3. V súvislosti s administratívnymi nákladmi uvádzanými predkladateľom, SBA zároveň žiada 
o uvedenie kvantifikácie týchto nákladov aj keď len príkladom na 1 podnikateľa (SBA odporúča 
predkladateľovi využiť kalkulačku nákladov regulácie, ktorá je zverejnená na webstránke 
Ministerstva hospodárstva SR). Kvantifikácia na 1 podnikateľa bude dostatočná, nakoľko sám 
predkladateľ tvrdí, že nevie určiť celkový počet dotknutých podnikateľských subjektov a aj fakt, že 
niektoré povinnosti a výnimky sa týkajú len niektorých držiteľov.  
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty


 

 

 
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 
2018/11/010 
 
V Bratislave dňa 23.11.2018 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 12.11.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva financií, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k 
sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledujúcu zásadnú pripomienku: 
 

1. SBA žiada predkladateľa o vyčíslenie administratívnych nákladov, ktoré vzniknú finančným 
agentom pri sprostredkovaní spotrebiteľských úverov, nakoľko sa domnieva, že predkladateľ 



 

 

 

 

 

 

 

 

v prípade, že v tejto chvíli nedisponuje údajmi o počte spotrebiteľských úverov, ktoré boli 
sprostredkované, môže tieto údaje jednoduchým spôsobom zistiť. SBA považuje za dôležité, aby 
dotknuté podnikateľské subjekty disponovali aspoň približnou sumou tohto nákladového zaťaženia. 
Vyčíslenie odporúča SBA predkladateľovi realizovať v členení na písomnú podobu formuláru 
a podobu zápisu na inom trvanlivom médiu. V prípade, že sa po vyčerpaní všetkých dostupných 
možností predkladateľovi nepodarí zistiť ich počet, SBA žiada o uvedenie kvantifikácie týchto 
nákladov aspoň príkladom na 1 podnikateľa. 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú zásadnú 
pripomienku žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

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 
2018/11/010 
 
V Bratislave dňa 05.12.2018 
 

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 30.11.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí opätovného predbežného pripomienkového 
konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s 
informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má 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 
2018/11/011 
 
V Bratislave dňa 19.11.2018 
 

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 14.11.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí skráteného záverečného posúdenia, ktoré sa 
týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má nepriamy pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, ktorý vyplýva z úloh 
inovačných diplomatov (t. j. prijatie pomoci od inovačného diplomata).  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov nemá žiadne námietky ani pripomienky.  
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2018/11/012 
 
V Bratislave dňa 21.11.2018 
 

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 15.11.2018 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 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online  
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, s nepriamym pozitívnym vplyvom, ktorý 
je však v pomere s novo zavádzanými povinnosťami zanedbateľný. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vzhľadom na povinnosti uvádzané v návrhu a vzťahujúce sa na dotknuté subjekty, SBA žiada 
predkladateľa o ponechanie len negatívneho vplyvu na podnikateľské prostredie vrátane MSP 
v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu Doložky vybraných vplyvov, nakoľko uvedené zmeny 
zakladajú podľa názoru SBA z väčšej miery len negatívny vplyv na podnikateľské subjekty. 
Harmonizácia právnej úpravy a jednotné stanovenie pravidiel prinesie síce väčšiu účinnosť pri 
odhaľovaní a odstraňovaní teroristického obsahu z online prostredia, na druhej strane však 
zakladá nové a náročnejšie povinnosti pre dotknuté subjekty z podnikateľského prostredia.  

2. SBA žiada predkladateľa o uvedenie počtu dotknutých podnikateľských subjektov v časti 3.1 
Dotknuté podnikateľské subjekty Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, nakoľko sa 
domnieva, že disponuje zdrojmi, na základe ktorých sa dá aspoň odhadom určiť počet 
poskytovateľov hostingových služieb pôsobiacich v Slovenskej republike (nie je potrebné 
kvantifikovať tých, u ktorých bolo v súčasnosti identifikované „hostovanie“ teroristického obsahu, 
nakoľko potenciálne dotknutými môžu byť všetky). 

3. V nadväznosti na pripomienku uvedenú vyššie SBA žiada predkladateľa o presnú kvalifikáciu 
a aspoň na 1 podnikateľa uvedenú kvantifikáciu povinností so správnym rozdelením medzi 
„nepriame finančné náklady“ a „administratívne náklady“, nakoľko napr. formulácia „sa budú musieť 
prispôsobiť novému legislatívnemu rámcu zavedením nových postupov“ je príliš všeobecná 
a rovnako sa SBA domnieva, že „poskytnutie odbornej prípravy svojim zamestnancom“ patrí do 
bodu 3.3.2 Nepriame finančné náklady - náklady na získanie potrebných vedomostí. Takisto 
vzhľadom na argumentáciu predkladateľa, že použitie štandardizovaných formulárov uľahčí 
a zrýchli výmenu informácií a určitým spôsobom zníži náklady poskytovateľov služieb, žiadame 
o uvedenie kvantifikácie týchto úspor. 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

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 
2018/11/012 
 
V Bratislave dňa 30.11.2018 
 

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 15.11.2018 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 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online  
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má v prevažnej miere 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, vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom materiáli boli medzičasom 
zapracované zmeny, ku ktorým SBA pôvodne uplatňovala zásadné pripomienky a ktoré by v tomto štádiu 
už vzhľadom na revidovanú podobu materiálu neboli aktuálne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
2018/11/013 
 
V Bratislave dňa 26.11.2018 
 

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 15.11.2018 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 základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska 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 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP, čo predkladateľ vyznačil 
v príslušnej časti Doložky vybraných vplyvov a podrobne popísal v jednotlivých častiach Analýzy vplyvov 
na podnikateľské prostredie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
neuplatňuje 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 
2018/11/016 
 
V Bratislave dňa 26.11.2018 
 

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 20.11.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia vybraných vplyvov, 
ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. SBA  pritom považuje za 
dôležité upozorniť na skutočnosť, že predkladateľ predložil uvedený materiál na MPK bez procesu PPK, 
čím porušil proces podľa Jednotnej metodiky. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Vplyvom na vybrané oblasti uplatňuje 
nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA žiada predkladateľa o zosúladenie Doložky vybraných vplyvov s Riadnym predbežným 
stanoviskom (časť IV. Vplyvy na vybrané oblasti), nakoľko v Doložke uvádza predkladateľ 
pozitívny vplyv na MSP a v Vplyvoch na vybrané oblasti vyznačil žiadny vplyv na MSP.  

 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame zapracovať do stanoviska.  
 
 

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 
2018/11/020 
 
V Bratislave dňa 07.12.2018 
 

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 27.11.2018 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh riadneho predbežného stanoviska Ministerstva financií SR k návrhu SMERNICE RADY, pokiaľ 
ide zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre 
zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi 
 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce zásadné 
pripomienky: 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Predkladateľ vo vlastnom materiáli uvádza, že zavádzajúci sa „duálny systém bude znamenať, 
že podnikateľ si bude musieť pre každú transakciu overovať status odberateľa v inom 
členskom štáte. Rovnako bude musieť mať aj dva systémy, pretože zatiaľ čo transakcia pre 
CTP odberateľa sa bude uvádzať v jeho „bežnom“ daňovom priznaní, transakcia pre 
odberateľa bez statusu CTP sa bude uvádzať vo OSS priznaní.“, pričom v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie absentuje kvantifikácia, ktorú podľa hore uvedeného kvalitatívneho 
vysvetlenia je možné s pomocou Kalkulačky nákladov a prínosov aspoň na 1 podnikateľa vykonať.  
Odporúčame predkladateľovi vyčíslenie nákladov súvisiacich s duálnym systémom aspoň na 
1 podnikateľa (resp. modelovú situáciu), ako aj úspor, ktoré  spočívajú v „Zjednodušení 
využitia OSS schémy, t .j. podnikateľ sa nemusí registrovať pre DPH v členskom štáte 
určenia a plniť všetky povinnosti s tým súvisiace.“  

2. Odporúčame Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie zosúladiť s uvádzanými 
pozitívnymi vplyvmi na MSP v Doložke vybraných vplyvov tým, že sa výslovný pozitívny vplyv 
kvalitatívne popíše ako aj kvantifikuje aspoň na jedného podnikateľa, ako sa uvádza v pripomienke 
č. 1.  

 
 

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 
 


