
 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/07/010 
 
V Bratislave dňa 07.09.2016 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 02.09.2016 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. SBA oceňuje, že predkladateľ vyčíslil povinnosť písomne oznámiť odvedenie časti poistného 
z poistenia uvedeného v časti A prílohy č. 1 k zákonu o poisťovníctve Národnej banke Slovenska, 
Ministerstvu financií Slovenskej republiky a zákonom ustanovenému ministerstvu (Ministerstvu 
zdravotníctva SR, Ministerstvu vnútra SR alebo Ministerstvu životného prostredia SR) najneskôr 
do 3 pracovných dní od jeho vykonania, ktorá vzniká poisťovniam, poisťovniam z iného členského 
štátu a pobočkám zahraničnej poisťovne. Dovoľuje si však upozorniť na chýbajúce vyčíslenie 
administratívneho nákladu vyplývajúceho z novej povinnosti, konkrétne povinnosti predložiť 
Národnej banke Slovenska údaje preukazujúce položky vstupujúce do výpočtu základu pre 
odvod poistného podľa § 68 bod 1, bod 3, bod 5 a bod 7 v rozsahu, ktorý zodpovedá úkonu 
„Predloženie dokladu/ dokumentu elektronicky“ definovanom v Metodickom postupe pre 
analýzu vplyvu na podnikateľské prostredie. SBA odporúča v tomto duchu doplniť Súhrnnú 
tabuľku nákladov regulácie. 

2. Zároveň, SBA považuje za potrebné, aby predkladateľ zosúladil vyčíslenie výšky priamych 
nákladov, ktoré sa vzťahujú na celé podnikateľské prostredie, uvedených v texte o priamych 
nákladoch (v časti 3.3.1), spomínaných 5,6 milióna EUR s vyčíslením priamych nákladov na celé 
podnikateľské prostredie uvedených v Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie, v ktorých uvádza 
62 000 EUR.  

 
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 

 

 


