
 

 

 
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 
2016/12/017 
 
V Bratislave dňa 04.08.2017 

 
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 03.08. 2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí záverečného posúdenia po MPK, ktoré sa týka 
nasledujúceho materiálu: 
 
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 
Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 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 
bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie, vrátane mikro, malých a stredných 
podnikov, čo predkladateľ označil v Doložke vplyvov a sčasti kvalitatívne vyhodnotil v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 
SBA uplatňuje k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledujúce zásadné pripomienky: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. SBA má za to, že pri príprave materiálu neboli dodržané procesné postupy podľa Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“), nakoľko 
predkladateľ predložil materiál dňa 03.08.2017 na záverečné posúdenie, čím nepostupoval 
v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky, nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu 
predchádza: 

 
a) 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; 

b) 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 znemožnil priebeh predbežného pripomienkového 
konania.  
 
 

2. Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov uvádza, že predkladaný materiál nepredstavuje 
transpozíciu práva EÚ – v časti „Charakter predkladaného materiálu“, a v časti 7 „Transpozícia 
práva EÚ“, na otázku, ktorá je súčasťou predlohy Doložky vybraných vplyvov: „Uveďte, v ktorých 
ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s 
odôvodnením.“ odpovedá „Nie“, čo je však v rozpore s tvrdením uvedeným predkladateľom 
vo všeobecnej dôvodovej správe „Návrh vyhlášky ide nad rámec povinností uložených 
príslušnou legislatívou EÚ.“ a zároveň v osobitnej dôvodovej správe pri zdôvodnení účinnosti 
udáva: „Dátum nadobudnutia účinnosti vyhlášky bol určený predbežne a bude závisieť od 
dĺžky trvania legislatívneho procesu vzhľadom na potrebu notifikácie návrhu vyhlášky v 
Európskej komisii.“. SBA žiada o objasnenie a následné odstránenie tohto rozporu medzi 
Doložkou vybraných vplyvov, všeobecnou a osobitnou dôvodovou správou, nakoľko odpoveď na 
otázku transpozície práva EÚ, najmä čo do zhodnotenia presahu nad jej minimálne požiadavky – 
tzv. gold-plating, je jednou z kľúčových v rámci hodnotenia vybraných vplyvov aj podľa 
Odporúčaní a zásad Jednotnej metodiky v prospech lepšej regulácie.  
 

3. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie sčasti kvalitatívne popísal, aké 
potenciálne dopady môžu očakávať podnikatelia prevádzkujúci potravinárske podniky, avšak z 3 
hlavných opatrení, ktoré zakladajú negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, konkrétne: 
 

i. prísnejšie vymedzenie pojmu čerstvý pekársky výrobok tým, že sa a) skracuje čas predaja 
pečiva z 24 hodín na 12 hodín (pri chlebe zachováva 24 hodín), b) dopĺňa požiadavka, aby 
čerstvé pečivo a čerstvý chlieb boli vyrábané „bez použitia konzervačných látok“.  

ii. obmedzenie zmrazovania pekárskych a cukrárskych výrobkov po umiestnení na trh s cieľom 
zamedziť miešaniu čerstvých s rozmrazenými či dopečenými pekárskymi a cukrárskymi 
výrobkami. Tieto druhy musia byť zároveň pri predaji priestorovo oddelené. 

iii. zavedenie nového označovania cukrárskych výrobkov, ktoré má za cieľ zamedziť miešaniu 
čerstvých cukrárskych výrobkov s rozmrazenými či dopečenými výrobkami (z predpečeného 
chladeného/zmrazeného polotovaru) v podobe „rozmrazené“, „vyrobené dopečením z chladeného 
polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“. Dnes sa tak už označujú 
pekárske výrobky.  

 
absentuje správne zaradenie nákladov, ktoré v ich dôsledku môžu vzniknúť medzi 3 druhy nákladov, 
ktoré Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie rozlišuje: a) priame finančné, b) nepriame finančné, c) 
administratívne. SBA má za to, že všetky tri horeuvedené opatrenia môžu zapríčiniť náklady nepriame 
finančné – konkrétne pri opatrení i)  (napr. v dôsledku zmeny výrobného procesu z titulu zákazu 
používania konzervačných látok pri čerstvom pečive a chlebe; škody v dôsledku nepredania čerstvého 
pečiva do 12 hodín, náklady v dôsledku pribudnutia nových povinností zamestnancom a pod.), pri opatrení 
ii) (napr. v dôsledku nákladov za priestorové oddelenie zmrazených, dopečených a čerstvých výrobkov na 
mieste predaja) a v neposlednom rade aj pri opatrení iii) (napr. v dôsledku povinnosti výroby nových 
štítkov na označenie pekárskych výrobkov). SBA odporúča prekladateľovi v tomto zmysle upraviť 



 

 

 

 

 

 

 

 

rozdelenie nákladov v dôsledku týchto 3 zavádzaných opatrení v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie, resp. v opačnom prípade zdôvodniť zaradenie týchto nákladov medzi administratívne  
 

 
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 
2017/01/038 
 
V Bratislave dňa 10.08.2017 
 

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 09.08.2017 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. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 
93/2017 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 
má vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza nasledujúcu zásadnú pripomienku: 
 
Nakoľko predložený materiál má spomedzi iných navrhovaných zmien za cieľ zaviesť aj odbornú 
spôsobilosť fyzickej osoby na verejné obstarávanie, ktorá si vyžaduje splnenie príslušných podmienok 



 

 

 

 

 

 

 

 

pre možnosť podnikania na základe nového typu viazanej živnosti, vrátane potrebného podania žiadosti 
o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb, ktorá bude spoplatnená správnym poplatkom vo 
výške 66 eur, má SBA zato, že predkladateľ by mal vypracovať príslušnú Analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú zásadnú 
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 
2017/04/017 
 
V Bratislave dňa 02.08.2017 

 
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 04.08. 2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
bude mať pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ označil v Doložke vplyvov 
a kvalitatívne vyhodnotil v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA uplatňuje k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. V rámci Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie absentuje kvalitatívny popis 
pozitívneho opatrenia, ktorým je zvýšenie maximálneho počtu detí, ktorým možno poskytovať 
službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej 
služby, a to z doterajšieho počtu 3 detí na 4 deti jedným opatrovateľom detí, pričom výnimka 
v prípade súrodencov zostáva zachovaná. SBA odporúča predkladateľovi doplniť kvalitatívny popis 
tohto opatrenia čo do pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedenú obyčajnú 
pripomienku žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/05/014 
 
V Bratislave dňa 18.08.2017 

 
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 17.08. 2017 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. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v 
obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny 
 
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 označil v Doložke 
vybraných vplyvov, ku ktorej vypracoval aj príslušnú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA uplatňuje k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. V rámci Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie absentuje kvalitatívny popis opatrení, 
ktoré majú mať za následok, ako predkladateľ uvádza v časti 3.4. „vybalansovanie vzťahov 
medzi dodávateľmi potravín a odberateľmi potravín (najmä s veľkou ekonomickou silou) a 
zlepšenie resp. nediskriminačné  podmienky pre všetkých na trhu obchodu s potravinami“, 
preto SBA odporúča predkladateľovi doplniť aspoň kvalitatívny popis opatrení, v dôsledku 
ktorých takýto efekt na podnikateľské prostredie na Slovenska predpokladá, konkrétne: 

 
a) precizovanie znenia doterajších neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých 

predmetom sú potraviny a zavedenie nových špecifických neprimeraných podmienok a zároveň 
ustanovenie tzv. generálnej klauzuly neprimeranej podmienky (akékoľvek iné obdobné konanie 
alebo opomenutie konania, ktorého následkom je priame alebo nepriame znevýhodnenie jedného 
z účastníkov obchodného vzťahu), čím sa doterajší taxatívny výpočet stáva demonštratívnym 
(doplnenie slova „najmä“ pred výpočet neprimeraných podmienok), 

b) úprava kontrolného procesu, v rámci ktorého sa posilňuje postavenie kontrolórov ministerstva, 
zjednodušuje postup kontroly a zavedenie možnosti predkladať ministerstvu aj anonymné 
podnety upozorňujúce na možné porušenie zákona, 

c) zvýšenie pokuty z rozmedzia 1000-300 000 eur na „až do výšky 500 000 eur“ bez spodnej 
hranice, ktorú možno uložiť tomu, kto dohodne/uplatní/požaduje neprimeranú podmienku priamo 
alebo nepriamo znevýhodňujúcu druhého účastníka obchodného vzťahu. 
 

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 
2017/06/001 
 
V Bratislave dňa 04.08.2017 
 

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 03.08.2017 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 Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych 
štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 
 
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. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov má nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 
  
V bode 9 vplyvy navrhovaného materiálu, by mal predkladateľ odstrániť, že materiál nevykazuje vplyvy na 
podnikateľské prostredie a ponechať tak len označenie, že sa jedná o negatívne. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
2017/06/041 
 
V Bratislave dňa 08.08.2017 
 

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 07.08.2017 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. 39/2007 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov 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 prevažne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
Na základe vyššie zmieňovaného vplyvu, uplatňuje SBA nasledujúcu zásadnú pripomienku: 
 
SBA má zato, že predkladateľ by mal prinajmenšom kvalitatívne vyplniť Analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie, nakoľko navrhované úpravy sa dotknú aj chovateľov zvierat, súkromných 
veterinárnych lekárov a výrobcov krmiva, napr. tým, že vo vzťahu k: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 chovateľom zvierat sa zavádza povinné čipovanie psov a nahlasovanie zmeny majiteľa (pri 
porušení zo strany právnickej osoby hrozí sankcia do výšky 3500 eur) 

 veterinárnym lekárom pribudne povinnosť do 24 hodín registrovať čipované zvieratá v 
Centrálnom registri spoločenských zvierat a zadávať doňho i ďalšie údaje (napr. o vakcínach, 
veterinárnej činnosti, atď.) 

 prevádzkovateľom cirkusu budú zakázané vybrané druhy zvierat na verejné vystupovanie, 
a títo sa budú musieť zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude 
vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia a schválení pre cirkusy. 

 výrobcom krmív sa upravujú podmienky, napr. vzhľadom na certifikáciu, veterinárne 
požiadavky, bezpečnosť či fungovanie prevádzkarní. 

 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu a vyššie uvedenú zásadnú 
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 
2017/06/041 
 
V Bratislave dňa 30.08.2017 
 

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 28.08.2017 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 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov 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 prevažne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane MSP. 
 
Na základe vyššie zmieňovaného vplyvu, uplatňuje SBA nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 
 
SBA má zato, že predkladateľom vyplnená Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je nedostatočná,  
mal by prinajmenšom kvalitatívne vyplniť Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, nakoľko 



 

 

 

 

 

 

 

 

navrhované úpravy sa dotknú aj chovateľov zvierat, súkromných veterinárnych lekárov a výrobcov krmiva, 
napr. tým, že vo vzťahu k: 

 chovateľom zvierat sa zavádza povinné čipovanie psov a nahlasovanie zmeny majiteľa (pri 
porušení zo strany právnickej osoby hrozí sankcia do výšky 3500 eur) 

 veterinárnym lekárom pribudne povinnosť do 24 hodín registrovať čipované zvieratá v 
Centrálnom registri spoločenských zvierat a zadávať doňho i ďalšie údaje (napr. o vakcínach, 
veterinárnej činnosti, atď.) 

 prevádzkovateľom cirkusu budú zakázané vybrané druhy zvierat na verejné vystupovanie, 
a títo sa budú musieť zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude 
vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia a schválení pre cirkusy. 

 výrobcom krmív sa upravujú podmienky, napr. vzhľadom na certifikáciu, veterinárne 
požiadavky, bezpečnosť či fungovanie prevádzkarní. 

 
V priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie a síce sú niektoré z horeuvedených opatrení 
spomenuté, avšak spôsob ich kvalitatívneho popisu je chaotický a príliš všeobecný. SBA preto odporúča 
predkladateľovi aby dôsledky opatrenia č. 1) zaradil tak do časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady ako aj 
do časti 3.3.3 Administratívne náklady. Opatrenie č. 2) do časti 3.3.3 Administratívne náklady, opatrenie č. 
3) a 4) do časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady ako aj do časti 3.3.3 Administratívne náklady, osobitne 
opatrenie č. 3) do časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.  

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu a 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 
2017/08/002 
 
V Bratislave dňa 08.08.2017 
 

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 07.08.2017 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. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 
informačnom systéme 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 
by mohol mať vplyv na podnikateľské prostredie vzhľadom na nižšie uvedené. 
 
SBA má k Doložke vybraných vplyvov nasledujúcu obyčajnú pripomienku: 
 
Predkladateľ v rámci bodu 4 Dotknuté subjekty uvádza okrem Národného centra zdravotníckych 
informácií aj zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda aj subjekty zo 
súkromného sektora, no v bode 9 Vplyvy navrhovaného materiálu uvádza, že materiál nemá žiadny 



 

 

 

 

 

 

 

 

vplyv na podnikateľské prostredie. Na základe uvedenej nejasnosti, SBA odporúča predkladateľovi 
kvalitatívnejšie uviesť resp. zdôvodniť, prečo vzhľadom na uvedené dotknuté subjekty nevidí vplyv 
predkladaného materiálu na podnikateľské prostredie a v čom sa teda navrhované zmeny týchto subjektov 
dotknú. SBA, vychádzajúc z bodu 4.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, že ak 
v dôsledku predkladanej regulácie možno predpokladať akýkoľvek vplyv na podnikateľské prostredie 
(pozitívny či negatívny), predkladateľovi odporúča v prípade naplnenia tohto bodu vypracovať príslušnú 
Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie.  
 
 

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu a vyššie uvedenú 
pripomienku uviedol 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 
2017/08/007 
 
V Bratislave dňa 24.08.2017 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 18.08. 2017 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 SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny 
informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) 
 
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 vybraných 
vplyvov, ku ktorej vypracoval aj príslušnú Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúcu obyčajnú 
pripomienku. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 SBA žiada predkladateľa o podrobnejší popis pozitívnych vplyvov na podnikateľské 
prostredie vyplývajúcich zo zvýšenej interoperability elektronických systémov výberu mýta do 
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 
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 
2017/08/008 
 
V Bratislave dňa 24.08.2017 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 18.08. 2017 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 SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry 
ťažkými nákladnými vozidlami 
 
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 – spolu s pozitívnymi 
vplyvmi - v Doložke vybraných vplyvov, ku ktorej vypracoval aj príslušnú Analýzu vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 
SBA uplatňuje k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. V rámci Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie absentuje podrobnejší kvalitatívny 

popis všetkých nových priamych a nepriamych finančných nákladov, ktoré v prípade prijatia 
smernice v súčasnom znení vzniknú podnikateľským subjektom, ktoré pri vykonávaní predmetu 
svojej činnosti využívajú tak ťažké úžitkové vozidlá (napr. povinnosť od 01.01.2021 znášať 
poplatok za externé náklady, článok 7c ods. 5), ako aj ľahké vozidlá (napr. zrušenie systému 
užívateľských poplatkov a ich nahradenie mýtom od 01.01.2028, článok 7 ods. 7). SBA žiada 
predkladateľa o podrobnejší popis všetkých ustanovení, ktoré v prípade prijatia súčasného znenia 
smernice spôsobia podnikateľským subjektom zvýšené náklady, do Analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie.    

 
2. SBA zároveň odporúča predkladateľovi v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 

aspoň kvalitatívne vymedziť v čom konkrétne spočívajú pozitívne vplyvy na podnikateľské 
prostredie, ktoré zaškrtol v Doložke vybraných vplyvov. 
 

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 
2017/08/009 
2017/08/010 
 
V Bratislave dňa 21.08.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 18.08.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh opatrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 
výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým 
sa vydáva národný zoznam území európskeho významu 
 
Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzované 
materiály majú pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Doložkám vybraných vplyvov a k Analýzam vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/08/009 
2017/08/010 
 
V Bratislave dňa 21.08.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 18.08.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh opatrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 
výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým 
sa vydáva národný zoznam území európskeho významu 
 
Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 

SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzované 
materiály majú pozitívno-negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SBA zároveň uvádza, že k Doložkám vybraných vplyvov a k Analýzam vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/08/011 
 
V Bratislave dňa 21.08.2017 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 18.08. 2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ 
ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými 
opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu 
 
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 – spolu s pozitívnymi 
vplyvmi - v Doložke vybraných vplyvov, ku ktorej vypracoval aj príslušnú Analýzu vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 
SBA uplatňuje k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. V rámci Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie absentuje kvalitatívny popis opatrení, 

ktoré majú mať za následok, ako predkladateľ uvádza v časti 3.4. „zvýšiť transparentnosť a 
zlepšiť prístup k informáciám v ranej fáze, keďže by to malo daňovým orgánom umožniť 
zrýchliť a spresniť ich posúdenie rizika a prijímať včasné a informované rozhodnutia o tom, 
ako chrániť svoje daňové príjmy“, preto SBA odporúča predkladateľovi doplniť aspoň 
kvalitatívny popis opatrení, v dôsledku ktorých takýto efekt na podnikateľské prostredie na 
Slovenska predpokladá do časti 3.3.3 Administratívne náklady, konkrétne:  

 
a) zavedenie novej povinnosti sprostredkovateľov zverejňovať daňovým orgánom opatrenia 

potenciálne agresívneho daňového plánovania, ak sa v rámci svojho povolania zúčastňujú na 
takýchto opatreniach ich plánovaním a propagovaním a to výlučne v rámci cezhraničných situácií.  
V prípade, keď nie je žiadny sprostredkovateľ, lebo daňovník navrhne a vykoná schému interne, 
sa povinnosť zverejňovania prenáša na daňovníkov, ktorí využívajú dané opatrenie, 

b) v dôsledku zmeny vymedzenia tzv. agresívneho daňového plánovania – kým dnes existuje 
definícia, po novom bude nahradená flexibilnejším vymedzením zoznamom aspektov a prvkov 
transakcií, ktoré sú výrazným náznakom vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo zneužívania 
existujúcich pravidiel – budú povinné subjekty musieť opätovne nastaviť charakteristické 
znaky, ktoré sú používané v potencionálne agresívnych schémach, tak aby dochádzalo k 
zasielaniu iba užitočných informácií a aby uvedená výmena informácií bola skutočne efektívna a 
riadne plnila stanovené ciele. 

 
 

6. Zároveň SBA odporúča predkladateľovi v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
aspoň kvalitatívne vymedziť v čom konkrétne spočívajú pozitívne vplyvy na podnikateľské 
prostredie, ktoré zaškrtla v Doložke vybraných vplyvov. 

 
 

 
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 
2017/08/012 
 
V Bratislave dňa 21.08.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 18.08.2017 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 na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o mieste 
prepojenia rýchlostnej cesty R4s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik 
a Barwinek 
 
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 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/08/013 
 
V Bratislave dňa 21.08.2017 
 

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

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

I. 
 

Agentúre Slovak Business Agency ako združeniu právnických osôb s účasťou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky, ktorého záujmom a poslaním je podpora a rozvoj malého 
a stredného podnikania v Slovenskej republike (ďalej len „SBA“), bola dňa 21.08.2017 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 Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania niektorých opatrení 
spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny 
 
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. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
nemá žiadne námietky ani pripomienky. 
 

 
III. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/08/016 
 
V Bratislave dňa 07.09.2017 

 
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 25.08.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí predbežného pripomienkového konania, ktoré 
sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
„Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní 
súkromia a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a ktorým sa zrušuje 
smernica 2002/58/EC 
 
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, pričom predkladateľ označil 
v Doložke vybraných vplyvov výlučne pozitívny vplyv materiálu. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov a k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledujúce obyčajné pripomienky. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ako sám predkladateľ uvádza v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.3.1 Priame 
finančné náklady, na úrovni osobitných kategórií dotknutých podnikateľských subjektov (subjekty 
OTT, vlastníci webových lokalít, poskytovatelia prehliadačov, obchodníci) môžu v prípade prijatia 
nariadenia v súčasnom znení vzniknúť určité náklady. SBA preto žiada predkladateľa 
o vyznačenie taktiež negatívneho vplyvu predloženého materiálu do Doložky 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 

 

 

 

 

 


