
 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/06/019 
 
V Bratislave dňa 17.05.2017 
 

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 15.05.2017 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 o kybernetickej bezpečnosti 
 
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 negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov uplatňuje nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 

1. V Doložke vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že predkladaný materiál sa prijíma aj 
v dôsledku transpozície práva EÚ. V rámci sprievodných dokumentov k vlastnému materiálu 
však absentuje Tabuľka zhody (tzv. transpozičná tabuľka), podľa ktorej môžu – či už členovia 
Stálej pracovnej komisie alebo verejnosť v rámci možností ponúkaných portálom Slov-lex – 



 

 

 

 

 

 

 

 

hodnotiť prítomnosť efektu gold-platingu. V rámci zásad a odporúčaní v časti III. Jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa odporúča, v súlade s postupmi tzv. „lepšej 
regulácie“, vyhnúť sa efektu gold-platingu (t. j. transpozície nad rámec minimálnych požiadaviek 
právnych aktov EÚ), nakoľko môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácich firiem v 
porovnaní s krajinami, kde právne predpisy nie sú natoľko prísne. SBA žiada o priloženie tohto 
sprievodného dokumentu, bez ktorého nie je možné z hľadiska vplyvov na podnikateľské 
prostredie uskutočniť komplexné hodnotenie. 

2. Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov zaznačil negatívny vplyv predmetného materiálu na 
podnikateľské prostredie, pričom vplyv na MSP vyznačený nebol. SBA je toho názoru, že najmä 
medzi tzv. poskytovateľmi digitálnych služieb (t. j. poskytovatelia online trhovísk, internetových 
vyhľadávačov a cloudových služieb) sa môžu vyskytovať aj malé a stredné podniky. SBA preto 
odporúča predkladateľovi aby zvážil, či návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti skutočne 
neovplyvní malých a stredných podnikateľov.      

 
III. 

 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/10/008 
 
V Bratislave dňa 08.06.2017 
 

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 05.06.2017 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. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a 
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 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-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom predkladateľ zaznačil v Doložke 
vybraných vplyvov výlučne negatívne vplyvy materiálu, ktoré zároveň bližšie popísal v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie.   
 
SBA k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledovné obyčajné pripomienky: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Novelou zákona je vyňatá požiadavka jednoročnej odbornej praxe v oblasti finančného trhu pre 

získanie stredného stupňa odbornej spôsobilosti (§ 21, ods. 3 písm. b)). Taktiež požiadavka 5-
ročnej odbornej praxe na získanie vyššieho stupňa odbornej spôsobilosti bola znížená na 3-ročnú 
prax, rovnako aj pôvodne 10-ročná odborná prax pre získanie najvyššieho stupňa odbornej 
spôsobilosti, ktorá bola znížená na 7 rokov (§ 21, ods. 3 písm. c) a d)). Novelou týchto ustanovení 
teda dochádza k zlepšeniu prístupu na trh najmä pre záujemcov o získanie stredného stupňa 
odbornej spôsobilosti a tým pádom k pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie, čo by 
mal predkladateľ vyznačiť v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  

2. Každý zamestnanec podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je 
finančné sprostredkovanie, už po novom bude musieť spĺňať požiadavky pre stredný stupeň 
odbornej spôsobilosti, pričom doteraz mu stačili požiadavky pre základný stupeň odbornej 
spôsobilosti (§ 21, ods. 9). Novelou tohto ustanovenia dochádza k sprísneniu podmienok odbornej 
spôsobilosti a tým pádom k negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie. SBA žiada 
predkladateľa o doplnenie tejto skutočnosti to Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 

3. V prípade, že ide o právnické osoby, budú všetky typy finančných agentov povinní zahrnúť do 
svojej organizačnej štruktúry odborného garanta, pričom doteraz sa táto povinnosť vzťahovala 
iba na samostatného finančného agenta a finančného poradcu (§ 25, ods. 1). Novelou tohto 
ustanovenia dochádza k sprísneniu podmienok organizačnej štruktúry a tým pádom k negatívnym 
vplyvom na podnikateľské prostredie. SBA žiada predkladateľa o doplnenie tejto skutočnosti 
to Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 

4. Predkladateľ by mal doplniť časť 3.3.2 Nepriame finančné náklady o náklady, ktoré vyplynú zo 
zvýšeného poistného krytia v poistnej zmluve na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva finančným agentom alebo 
finančným poradcom (§ 30, ods. 3). Zároveň sa povinnosť byť poistený pre prípad zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva 
zavádza pre všetky typy finančných agentov, pričom doteraz táto povinnosť vyplývala len 
samostatným finančným agentom. Novelou tohto ustanovenia dochádza k sprísneniu podmienok 
pôsobenia finančných agentov a tým pádom k negatívnym vplyvom na podnikateľské 
prostredie. SBA žiada predkladateľa o doplnenie tejto skutočnosti to Analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie. 
 

III. 
 

SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/11/038 
 
V Bratislave dňa 22.05.2017 
 

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 16.05.2017 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. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových 
výrobkov v znení neskorších predpisov 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 
SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má negatívne aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom predkladateľ uvádza v Doložke 
vybraných vplyvov a v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie len pozitívne vplyvy.   
 
SBA zároveň uvádza, že k  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné 
pripomienky: 
 

1. SBA má za to, že vzhľadom na uvedené opatrenia, akými je 



 

 

 

 

 

 

 

 

a) nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade 
zmeny    sadzby dane (preznačenie namiesto nevyhnutnosti zničiť tovar), 

b) doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v 
bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným 
úradom, 

c) úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s 
prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu, 

 
 
ktoré majú potenciálny pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty, je potrebné v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie aspoň kvalitatívne popísať v čom spočíva pozitívny vplyv navrhovaných 
opatrení. SBA zároveň oceňuje, že predkladateľ dôsledky opatrenia podľa písm. a) uviedol ako možné 
nepriame náklady v časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady, kde zároveň doplnil aj skutočnosť, že tieto 
náklady budú pravdepodobne nižšie, ako doterajšia jediná možnosť likvidácie takto označené tabakového 
výrobku. Ďalej vzhľadom na ďalšie uvádzané opatrenia, akými je 
 

d) zavedenie minimálnej výšky zábezpeky na daň vo výške 5000 eur a možnosť 
vyžadovať jej doplnenie,  

e) spresnenie a doplnenie podmienok, ktoré musí spĺňať žiadateľ o vydanie povolenia 
na obchodovanie s tabakovou surovinou a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na 
obchodovanie s tabakovou surovinou, 

f) úprava spôsobu umiestnenia kontrolnej známky na spotrebiteľských baleniach 
cigariet, 

 
pričom tieto majú potenciálne negatívne vplyvy na dotknuté subjekty, je potrebné v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie aspoň kvalitatívne popísať v čom spočíva negatívny vplyv navrhovaných 
opatrení. Zároveň tieto opatrenia (písm. d) až f) odporúča predkladateľ uviesť do časti 3.3.2 Nepriame 
finančné náklady.  
 

2. SBA zároveň odporúča predkladateľovi vzhľadom na prítomnosť negatívnych ako aj 
pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie v tomto smere upraviť aj Doložku 
vybraných vplyvov a zaškrtnúť popri už identifikovanom pozitívnom vplyve aj políčko 
s negatívnym vplyvom. 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/12/014 
 
V Bratislave dňa 19.05.2017 
 

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 09.05.2017 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. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 
SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má negatívne ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane MSP.   
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov ako aj k Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

3. SBA má za to, že ak predkladateľ v časti 3.3.3 Administratívne náklady v rámci Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie uvádza, že v dôsledku prijatia opatrení návrhu sa 
zavádzajú nové či upravujú už jestvujúce povinnosti dotknutých subjektov, konkrétne napr. 
povinnosť: 

 
 - oznámiť NBS dôvody na neuplatnenie jednodennej lehoty na vrátenie sumy neautorizovanej platobnej 
operácie, 
 
- poskytnúť NBS na posúdenie prevádzkové a bezpečnostné riziká súvisiace s poskytovaním platobných 
služieb, 
 
- sprístupniť ľahko dostupným spôsobom na svojom webovom sídle alebo poskytnúť v listinnej podobe 
informačný leták o právach spotrebiteľa, 
 
- podať NBS raz mesačne správu o sume vykonaných platobných operácií za predchádzajúci kalendárny 
mesiac vrátane platobných operácií vykonaných týmto poskytovateľom platobných služieb prostredníctvom 
agentov platobných služieb, 
 
- poskytnúť používateľovi platobných služieb odpoveď ku každému bodu jeho reklamácie, a to v listinnej 
podobe alebo zmluvne dohodnutým spôsobom na trvanlivom médiu, atď., 
 
a teda potvrdzuje vznik nových povinností na strane dotknutých subjektov, v nadväznosti na túto 
skutočnosť SBA odporúča vyplniť aj časť 3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, na ktorých 
výpočet je potrebné použiť postup v súlade s Kalkulačkou nákladov, nakoľko mnohé z uvedených  
povinností je možné zaznamenať nie len kvalitatívne, ale aj kvantitatívne. Ak aj má predkladateľ za to, 
že tieto povinnosti už mnohé dotknuté subjekty dnes plnia, cieľom vyčíslenia nákladov je poukázať na 
jednotkový náklad danej povinnosti subjektu, ktorému (aj keď len) potenciálne vznikne. Cieľom Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie totiž nie je len kvalitatívne popísať novovznikajúce povinnosti, ale aj 
k nim priradiť náležitý náklad, resp. sa o to aspoň pokúsiť v niektorých prípadoch. Nemožno akceptovať 
vypísanie v Administratívnych nákladoch súhrnu 15 nových povinností a následné uvedenie „0 €“ 
v Súhrnne tabuľke nákladov.  
 

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 

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/jednotna-metodika-iys/138426s


 

 

 
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 
2016/12/020 
 
V Bratislave dňa 17.05.2017 
 

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 09.05.2017 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. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 
SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má negatívne ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, avšak nakoľko dotknutými 
subjektami sú len  banky a pobočky zahraničných bánk, navrhované opatrenia nepredpokladajú 
priamy vplyv na MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov ako aj k Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. SBA má za to, že ak predkladateľ v časti 3.3.3 Administratívne náklady v rámci Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie uvádza, že v dôsledku prijatia opatrení návrhu: 

 
„Banka vydávajúca kryté dlhopisy je povinná viesť register krytých dlhopisov, kde zapisuje hodnoty 
aktív a iných majetkových hodnôt tvoriacich krycí blok spolu s priradenými hodnotami práv a záväzkov 
programu krytých dlhopisov. ... podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra krytých dlhopisov 
náležitosti a spôsob vedenia ako aj obsah a frekvencia jeho aktualizácie budú určené až opatrením, ktoré 
vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov. Taktiež sa zavádza povinnosť 
správcu programu krytých dlhopisov predkladať správu o krytých dlhopisoch za predchádzajúci 

rok Národnej banke Slovenska každoročne do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. ... 
podrobnosti o tejto správe sa určia opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa 
vyhlasuje v zbierke zákonov.“ 
 
a teda potvrdzuje vznik nových povinností na strane dotknutých subjektov, v nadväznosti na túto 
skutočnosť nemožno v Doložke vybraných vplyvov vyznačiť len pozitívny vplyv na podnikateľské 
prostredie. Z tohto dôvodu je potrebné využiť možnosť vyznačenia tak negatívnych ako aj 
pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie a tieto následne zdôvodniť aspoň kvalitatívne 
(pozn. nakoľko kvantitatívne vyhodnotenie administratívnych nákladov predkladateľ označil za nemožné 
v tomto momente uskutočniť, z titulu absencie opatrení NBS) v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/12/020 
 
V Bratislave dňa 25.05.2017 
 

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 25.05.2017 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. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 
SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie neuplatňuje žiadne pripomienky, 
nakoľko pripomienky adresované v rámci riadneho PPK boli predkladateľom zapracované 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 
2016/12/036 
 
V Bratislave dňa 23.01.2017 
 

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 20.01.2017 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 novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia 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 pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. SBA 
zároveň vznáša nasledujúce zásadné pripomienky: 
 
SBA odporúčala Ministerstvu hospodárstva SR v súlade s bodom 5.4. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov rozhodnúť o povinnosti predkladateľa vykonať konzultácie s podnikateľským prostredím 
a zároveň v súlade s bodom 6.1 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov rozhodnúť o 



 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe vykonania testu vplyvov na malé stredné podniky. SBA v spolupráci s predkladateľom 
vypracovala test vplyvov na malé a stredné podniky, ktorý prikladá k čiastkovému stanovisku. 
 
SBA považuje za potrebné, aby predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie zachytil 
vplyv predpisu na podnikateľské subjekty vzhľadom na dostupné údaje. 
 
SBA navrhuje nasledovné minimálne zachytenie vplyvu na podnikateľské prostredie, ktoré 
sprehľadňuje reálne vplyvy predloženého materiálu. 
 

1. V časti 3.1 navrhujeme uviesť 122 750 zamestnávateľov, podľa štatistík so zisteným počtom 
zamestnancov, z toho 122 088 zamestnávateľov v skupine mikro, malých a stredných 
podnikov a neznámy počet fyzických osôb-podnikateľov zaradených do 3. alebo 4. 
kategórie práce z hľadiska zdravotných rizík. 

2. V časti 3.2 navrhujeme uviesť okrem dĺžky konzultácií (20.12.2016 – 13.1.2017), zoznamu 
účastníkov konzultácií (Centrum lepšej regulácie – SBA, AZZZ, Klub 500) s hlavnými bodmi ich 
návrhov a vyhodnotením zo strany predkladateľa, termínov pracovných stretnutí (tripartitné, 
odborné) aj priebeh a výsledky odbornej diskusie (osobne aj elektronicky) vo forme 
pripomienkovania Analýzy nákladov a prínosov pracovnej zdravotnej služby pre malé a 
stredné podniky voči zamestnancom prvej a druhej kategórie prác vypracovanej Centrom 
lepšej regulácie. Zároveň považujeme za potrebné konkrétne odkázať na detailnejšie zachytenie 
vplyvov v priloženej Správe o výsledkoch testu MSP. 

3. V časti 3.3 navrhujeme vzhľadom na charakter (úbytok) nákladov vyplývajúcich z povinností 
týkajúcich sa návrhu predkladateľa tieto zachytiť opisom v podčastiach 3.3.2 a 3.3.3 ako 
nepriame finančné náklady a administratívne náklady, ale v časti 3.3.4 aj pomocou 
kvantitatívnych odhadov. 

4. V časti 3.3.4 navrhujeme uviesť úsporu 18,8 mil. EUR na celé podnikateľské prostredie, resp. 
152,9 EUR v priemere na 1 podnikateľa (z toho administratívne: 804 tis. EUR na celé 
podnikateľské prostredie a 6,6 EUR v priemere na 1 podnikateľa a nepriame náklady: 18 mil. EUR 
na celé podnikateľské prostredie a 146 EUR v priemere na 1 podnikateľa). 

 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a priloženie 
Správy a výsledkoch testu MSP k  materiálom návrhu predkladaným do legislatívneho procesu.  
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/12/036 
 
V Bratislave dňa 31.01.2017 
 

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 31.01.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí opätovného skráteného predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia 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 pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. SBA 
zároveň vznáša nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 
SBA odporúčala Ministerstvu hospodárstva SR v súlade s bodom 5.4. Jednotnej metodiky na posudzovanie 
vybraných vplyvov rozhodnúť o povinnosti predkladateľa vykonať konzultácie s podnikateľským prostredím 
a zároveň v súlade s bodom 6.1 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov rozhodnúť o 



 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe vykonania testu vplyvov na malé stredné podniky. SBA v spolupráci s predkladateľom 
vypracovala test vplyvov na malé a stredné podniky, ktorý prikladá k čiastkovému stanovisku. 
 
SBA považuje za potrebné, aby predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie zachytil 
vplyv predpisu na podnikateľské subjekty vzhľadom na dostupné údaje. 
 
SBA preto opätovne navrhuje, v reakcii na už zapracované pripomienky po prvom skrátenom predbežnom 
pripomienkovom konaní, čo zo strany predkladateľa oceňuje, nasledovné minimálne zachytenie vplyvu 
na podnikateľské prostredie, ktoré sprehľadňuje reálne vplyvy predloženého materiálu. 
 

1. V časti 3.1 navrhujeme doplniť...“a neznámy počet fyzických osôb-podnikateľov zaradených 
do 3. alebo 4. kategórie práce z hľadiska zdravotných rizík.“ 

2. V časti 3.2 navrhujeme zvýrazniť rozdiel medzi predmetnými analýzami, a to  

a. v druhej vete tretej odrážky: „- V priebehu decembra 2016 a januára 2017 prebehli 
rokovania a stretnutia s Centrom pre lepšiu reguláciu v procese prípravy testu malých a 
stredných podnikov v rámci analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Prostredníctvom 
elektronickej komunikácie predkladateľ pripomienkoval jednotlivé časti Analýzy nákladov 
a prínosov pracovnej zdravotnej služby pre malé a stredné podniky voči 
zamestnancom prvej a druhej kategórie prác vypracovanej Centrom lepšej regulácie 
z hľadiska ich vecného obsahu a v súvislosti s aplikačnou praxou.“  

b. Zároveň odporúčame uviesť v prvej vete piatej odrážky: „- Predkladateľ zapracoval 
väčšinu vecných pripomienok partnerov do návrhu zákona, čo potvrdili aj zástupcovia 
Centra pre lepšiu reguláciu v spoločnej e-mailovej komunikácii a čiastočne vyplýva aj z 
testu malých a stredných podnikov, ktorý je priložený k predkladanému materiálu.“ 

3. Text z časti 3.3, konkrétne 3.3.1 navrhujeme vložiť do časti 3.3.2 (nepriame finančné náklady) 
s rovnomenným formulovaním na konci oboch relevantných odsekov. Súčasný text z časti 3.3.2 
navrhujeme vypustiť, keďže uvedené okolnosti nepredstavujú žiadne zníženie nákladov. Na 
výpočet administratívnych nákladov odporúčame predkladateľovi čerpať zo zoznamu uvedeného 
na začiatku testu vplyvov na MSP 

 
SBA preto žiada predkladateľa o doplnenie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a priloženie 
Správy a výsledkoch testu MSP k  materiálom návrhu predkladaným do legislatívneho procesu.  
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiada uviesť v jej stanovisku s dodatkom, aby materiál bol dopracovaný v ich zmysle. 
 

 
III. 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2016/12/036 
 
V Bratislave dňa 12.06.2017 
 

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 08.06.2017 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: 
 
Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia 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 pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. 
Vzhľadom na skutočnosť, že predkladateľ intenzívne komunikoval s SBA vo veci aktualizácie Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie vzhľadom na zmeny uskutočnené po MPK a zapracoval všetky nami 
predložené pripomienky, vrátane celkové vyčíslenia vplyvov v podobe ušetrených nákladov na 
podnikateľské prostredie, SBA už v tejto fáze neuplatňuje k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 
žiadne pripomienky.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/01/022 
 
V Bratislave dňa 19.05.2017 
 

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 18.05.2017 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. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. 
z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 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 pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ uvádza v Doložke vybraných vplyvov 
ako aj kvalitatívne popisuje v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA zároveň uvádza, že 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 
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 
2017/02/011 
 
V Bratislave dňa 30.05.2017 
 

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 23.05.2017 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. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 
SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom predkladateľ v Doložke vybraných 
vplyvov vyznačil výlučne pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, zatiaľ čo v Analýze vplyvov na 
podnikateľské prostredie kvalitatívne popísal aj negatívne vplyvy vyplývajúce zo zavedenia zdaňovania pri 
odchode a ustanovenia pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti.   
 
SBA zároveň uvádza, že k  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledovné obyčajné 
pripomienky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie opomenul hneď niekoľko navrhovaných 
zmien novely, konkrétne: 

 novelou zákona sa zmierňujú následky porušenia princípu nezávislého vzťahu v procese 
prijímania investičnej pomoci. Po novom porušenie princípu nezávislého vzťahu v rámci procesu 
prijímania investičnej pomoci nebude mať automaticky za následok zánik práva na uplatňovanie 
úľavy na dani, daňovník stratí nárok na úľavu na dani len v príslušnom zdaňovacom období, kedy 
došlo k porušeniu princípu nezávislého vzťahu. (§ 30a ods. 8 a 9 a § 30b ods. 8 a 9 novely zákona), 

 novelou zákona sa ruší administratívnu záťaž spojenú s povinnosťou zamestnávateľa 
uplatňovať postup pri preukazovaní 2 % pre neziskové organizácie. Zamestnanec už nebude 
môcť po novom požiadať zamestnávateľa aby administratívne riešil preukazovanie 2 % z výšky 
zaplatenej dane. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, bude povinný na žiadosť zamestnanca 
vystaviť potvrdenie o zaplatení dane, pričom vzor tohto potvrdenia určí finančné riaditeľstvo. 
(zmeny v § 38 ods. 1 novely zákona), 

 novelou zákona sa zavádza daňové oslobodenie od príjmov pri komerčnom využití 
nehmotných aktív. Od dane budú oslobodené príjmy vo výške 80 % z odplát za poskytnutie práva 
na použitie patentu, dizajnu alebo počítačového programu. A vo výške 50 % budú oslobodené od 
dane aj príjmy z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil patent, 
úžitkový vzor, alebo dizajn vyvinutý vlastnou činnosťou daňovníka na území SR. (§ 13a a § 13b 
novely zákona), 

 novelou zákona sa zavádza odpis pohľadávok v rozsahu, v akom nebudú uspokojené 
splátkovým kalendárom. V nadväznosti na novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá 
umožnila fyzickej osobe vstúpiť do procesu oddlženia prostredníctvom jednej z alternatív – 
splátkový kalendár alebo konkurz, novela zákona o dani z príjmov umožňuje považovať za daňový 
výdavok aj odpis pohľadávok v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým 
kalendárom. (zmeny v § 20 ods. 10 novely zákona), 

 
pričom tieto majú pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, a teda z tohto dôvodu SBA odporúča 
horeuvedené opatrenia kvalitatívne popísať v častiach, podľa druhu ušetrených nákladov 
v dôsledku ich zavedenia (priame finančné náklady, nepriame finančné náklady, administratívne 
náklady). Ďalšia zmeny, ktoré novela zavádza, konkrétne: 
 

 novelou  zákona už úroky z úverov a pôžičiek použitých na nákup akcií alebo obchodných 
podielov nebudú daňovým výdavkom (§ 21 ods. 1 písm. m) novely zákona) 

 v súvislosti so zavedením zdaňovania pri odchode zavedenie úplne novej sadzby vo výške 21% 
(doplnenie § 15 písm. b) o tretí bod novelou zákona), 

 
pričom tieto majú negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, a teda z tohto dôvodu SBA odporúča 
horeuvedené opatrenia kvalitatívne popísať v častiach, podľa druhu vzniknutých nákladov 
v dôsledku ich zavedenia (priame finančné náklady, nepriame finančné náklady, administratívne 
náklady). V tejto súvislosti zároveň SBA žiada predkladateľa minimálne o doplnenie poznámky k časti 
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie, ktorá bude zdôvodňovať jej nevyplnenie vzhľadom na 
absenciu dát pre vyčíslenie priamych finančných nákladov v dôsledku zavedenia novej dane 
z odchodu vo výške 21 %.  
 

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 
2017/02/013 
 
V Bratislave dňa 18.05.2017 
 

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 15.05.2017 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. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene 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 potenciálne negatívne ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ 
uvádza v Doložke vybraných vplyvov ako aj kvalitatívne popisuje v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie.   
 
SBA zároveň uvádza, že 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 
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 
2017/03/011 
 
V Bratislave dňa 01.06.2017 
 

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 29.05.2017 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 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. 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-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo však predkladateľ nezaznačil 
v Doložke vybraných vplyvov, pričom navyše k predmetnému materiálu nepriložil Analýzu vplyvov na 
podnikateľské prostredie.   
 
SBA zároveň k Doložke vybraných vplyvov ako aj k absencii Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledovné zásadné pripomienky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Z predloženého materiálu jasne vyplývajú dopady na podnikateľské prostredie, pre príklad: 

 v časti I. prílohy č. 4 sa zavádzajú nové definície stredne veľkých a menších stredných 
spaľovacích zariadení 

 v časti IV. prílohy č. 4 sa menia emisné limity pre stredne veľké spaľovacie zariadenia 

 v časti V. prílohy č. 6 sa zavádza nový výpočet cieľových emisií na základe referenčných ročných 
emisií  
 

Všetky z vyššie spomenutých zmien budú mať nezanedbateľný vplyv na prevádzkovateľov stredne veľkých 
a menších stredných spaľovacích zariadení, ako aj na zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá.  
 
Vzhľadom na vplyvy predloženého materiálu na podnikateľské prostredie SBA žiada predkladateľa 
o vyznačenie vplyvu materiálu na podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov a taktiež 
o vypracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, v ktorej predkladateľ minimálne 
kvalitatívne popíše nielen vyššie spomenuté (ilustratívne) vplyvy, ale všetky vplyvy predmetného materiálu 
– či už pozitívne, alebo negatívne – na podnikateľské prostredie.  
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Odbor plánovania a analýz 

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

 
Mierová 19 
827 15  Bratislava 212 
Slovenská republika 

 
Naša značka 
2017/03/011 
 
V Bratislave dňa 20.06.2017 
 

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 20.06.2017 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 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. 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-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ zaznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA neuplatňuje k Doložke vybraných vplyvov ani k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 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 
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 
2017/03/012 
 
V Bratislave dňa 05.06.2017 
 

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 29.05.2017 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 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní 
emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 
 
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 negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo však predkladateľ nezaznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a bližšie nepopísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA zároveň k Doložke vybraných vplyvov ako aj k absencii Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie 
uplatňuje nasledovné zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Z predloženého materiálu jasne vyplývajú dopady na podnikateľské prostredie. Pre príklad, zmeny 
v § 9, ods. 5 písm. a) – d), ktoré predpokladajú skrátenie intervalov periodických meraní pre 
spaľovacie zariadenia s 1 ≤ MTP < 15 MW z raz za šesť rokov na raz za tri roky a pre spaľovacie 
zariadenia s 20 ≤ MTP < 50 MW z raz za tri roky na raz za rok, prinesú zvýšené nepriame 
finančné náklady, nakoľko prevádzkovatelia spaľovacích zariadení budú nútení častejšie 
využívať služby oprávnenej osoby (§ 20 zákona o ovzduší). Napriek existencií vplyvu 
predloženého materiálu na podnikateľské prostredie predkladateľ v Doložke vybraných 
vplyvov nevyznačil vplyvy na podnikateľské prostredie a taktiež ich bližšie nešpecifikoval v Analýze 
vplyvov na podnikateľské prostredie. SBA týmto žiada predkladateľa o vyznačenie negatívnych 
vplyvov na podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov a taktiež o podrobnejší 
popis všetkých novo ustanovených administratívnych povinností, ako aj nepriamych 
finančných nákladov vyplývajúcich z častejších periodických meraní emisií vybraných 
spaľovacích zariadení.    

 
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 
2017/03/012 
 
V Bratislave dňa 20.06.2017 
 

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 20.06.2017 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 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní 
emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 
 
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-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ zaznačil v Doložke 
vybraných vplyvov a bližšie popísal v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA zároveň k Doložke vybraných vplyvov ani 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 
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 
2017/03/021 
 
V Bratislave dňa 10.05.2017 
 

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 05.05.2017 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. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní 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 pozitívne vplyvy na celé podnikateľské prostredie, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné 
pripomienky: 
 
1. SBA sa prostredníctvom svojho odboru Centrum lepšej regulácie zapojila do konzultácií 
s podnikateľským prostredím a predložila tri konkrétne návrhy v prospech MSP, z ktorých dva boli čo 



 

 

 

 

 

 

 

 

do podstaty akceptované a sú jadrom navrhovanej právnej úpravy (definícia dodávky práce na účely 
zúženia objektívnej zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie zamestnancov dodávateľa a ustanovenie 
dlhšej lehoty na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne). Tretím návrhom bolo liberalizovať 
minimálnu hranicu pokuty za nelegálne zamestnávanie. Túto pripomienku predkladateľ nezahrnul do 
časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií v rámci Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, preto SBA 
odporúča predkladateľovi ju do tejto časti doplniť a zároveň vyhodnotiť a zdôvodniť, prečo nebola 
akceptovaná. 

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 
2017/03/021 
 
V Bratislave dňa 19.06.2017 
 

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 16.06.2017 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: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní 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 pozitívne vplyvy na celé podnikateľské prostredie, vrátane MSP.  
 
SBA zároveň uvádza, že 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 
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 
2017/03/022 
 
V Bratislave dňa 17.05.2017 
 

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 09.05.2017 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. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 
SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, konkrétne na súkromné vysoké školy v počte 12 
subjektov. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov ako aj k Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. V Doložke vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že predkladaný materiál má pozitívne, 
negatívne ako aj žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie. SBA má za to, že takéto 
označenie sa navzájom vylučuje, preto odporúča predkladateľovi ho prehodnotiť a prípadne 
vyznačiť negatívne ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a tieto následne 
v prvom kroku najskôr kvalitatívne popísať v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.  

2. V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ v časti 3.1 Dotknuté 
podnikateľské subjekty - z toho MSP neuvádza počet MSP z identifikovaných dotknutých 
subjektov. SBA má však za to, že z pozície predkladateľa disponujúceho potrebnými dátami 
na vyhodnotenie prítomnosti MSP medzi identifikovanými dotknutými subjektami (t. j. na 
základe Odporúčania Komisie 2003/361/EC sú kritériami pre identifikáciu MSP: a) počet 
zamestnancov, b)  ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha) predkladateľ je schopný vylúčiť 
resp. potvrdiť prítomnosť MSP.  

3. SBA má za to, že ak predkladateľ v časti 3.3.3 Administratívne náklady v rámci Analýzy 
vplyvov na podnikateľské prostredie uvádza, že v dôsledku prijatia opatrení návrhu sa 
zavádzajú nové či upravujú už jestvujúce povinnosti dotknutých subjektov, konkrétne napr. 
dochádza k úprave: 

 
 - podmienok, ktoré musí súkromná VŠ splniť, aby mohla mať v názve označenie univerzita, 
 
- postupu konania v prípade žiadostí o udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná VŠ, 
 
a teda potvrdzuje vznik nových povinností na strane dotknutých subjektov, v nadväznosti na túto 
skutočnosť SBA odporúča pokúsiť sa aspoň čiastočne vyplniť aj časť 3.3.4 Súhrnná tabuľka 
nákladov regulácie, na ktorých výpočet je potrebné použiť postup v súlade s Kalkulačkou nákladov, 
nakoľko niektoré kroky z uvedených povinností je možné zaznamenať nie len kvalitatívne, ale aj 
kvantitatívne. 
 

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 

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/jednotna-metodika-iys/138426s


 

 

 
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 
2017/03/040 
 
V Bratislave dňa 22.05.2017 
 

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 22.05.2017 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. 136/2000 Z. z. o hnojivách 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 negatívne aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom predkladateľ uvádza v Doložke 
vybraných vplyvov neutrálne vplyvy a Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie nepredložil.   
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov ako aj k absencii Analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné pripomienky: 
 

3. SBA má za to, že vzhľadom na uvedené opatrenia, akými je 



 

 

 

 

 

 

 

 

a) nová povinnosť podnikateľa v pôdohospodárstve pri používaní tuhých/kvapalných 
hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov či hydinového trusu na 
poľnohospodárskej pôde zabrániť ich priamemu prieniku alebo splaveniu do povrchových 
vôd a na vedľajšie pozemky a zapracovať ich do poľnohospodárskej pôdy najneskôr do 
48 hodín po ich povrchovej aplikácii, 

b) obmedzenie vývozu na voľnú skládku v období, v ktorom je používanie dusíkatých 
hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané (t. j. od 15. novembra do 15. februára), 

 
pričom tieto, nakoľko sprísňujú súčasné povinnosti podnikateľov v pôdohospodárstve, je potrebné 
zo strany predkladateľa aspoň kvalitatívne popísať v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, 
ktorú je potrebné vzhľadom na prítomnosť akýchkoľvek vplyvov na podnikateľské prostredie 
vypracovať. V nej má zároveň predkladateľ priestor na popísanie nepriamych pozitívnych vplyvov na 
podnikateľské prostredie aj v dôsledku charakteru opatrení v prospech ochrany životného prostredia (napr. 
v dôsledku možnosti využitia kompostu z obecných kompostární).  
 

4. SBA zároveň predkladateľovi vzhľadom na horeuvedené odporúča vyznačiť v Doložke 
vybraných vplyvov negatívny ako aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.  

 
III. 

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

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 
2017/03/040 
 
V Bratislave dňa 08.06.2017 
 

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 07.06.2017 doručená informácia 
sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie 
vybraných vplyvov (ďalej len ako „Sekretariát“) o začatí opätovného a zároveň skráteného predbežného 
pripomienkového konania, ktoré sa týka nasledujúceho materiálu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách 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 negatívne aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ aj uvádza v Doložke 
vybraných vplyvov, pričom na základe stanoviska Stálej pracovnej komisie z prvého predbežného 
pripomienkového konania predkladateľ dopracoval Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie 
a kvalitatívne v nej popísal predmetné vplyvy.   
 
SBA zároveň uvádza, že k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie vzhľadom na zapracovanie 
pôvodne adresovaných pripomienok predkladateľom už 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 
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 
2017/04/016 
 
V Bratislave dňa 18.05.2017 
 

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 17.05.2017 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 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení 
 
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 potenciálne negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ uvádza v Doložke 
vybraných vplyvov ako aj kvalitatívne popisuje v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.   
 
SBA zároveň uvádza, že 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 
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 
2017/04/027 
 
V Bratislave dňa 19.05.2017 
 

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 09.05.2017 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. 79/2015 Z. z. o odpadoch 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 pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych a negatívnych 
vplyvov na MSP. Predkladateľ v Doložke vybraných vplyvov však uviedol len pozitívne vplyvy. 
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov ako aj k Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie uplatňuje nasledujúce zásadné pripomienky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Predkladateľ v časti 3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty v rámci Analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie uvádza, že  

 
„Vzhľadom na premenlivosť počtu subjektov (vznik nových a zánik existujúcich) nie je možné ich 
presné vyčíslenie.“  
 
SBA má za to, že napriek premenlivosti počtu subjektov by nemalo byť problém zachytiť stav počtu 
subjektov k určitému dňu, resp. obdobiu, v rámci existencie registrov subjektov, ktorých vedenie má 
predkladateľ zo zákona v zodpovednosti. 
 
5. Predkladateľ v časti 3.2 Vyhodnotenie konzultácií v rámci Analýzy vplyvov na podnikateľské 

prostredie uvádza, že konzultácie prebehli „v druhej polovici roka 2016“. Verejnosť bola 
zverejnením predbežnej informácie o príprave materiálu oboznámená s konkrétnymi cieľmi tejto 
navrhovanej úpravy predpisu až 26.4.2017.  

 
SBA má za to, že z procesného hľadiska nie je organizovanie konzultácií súvisiacich s prípravou novely 
zákona ďaleko pred zverejnením predbežnej informácie v súlade s Jednotnou metodikou na 
posudzovanie vybraných vplyvov. Viaceré predpisy podliehajú priebežnej aktualizácii, ale práve 
potreba dlhšieho obdobia na oboznámenie sa s pripravovanými zmenami zvyšuje pravdepodobnosť 
zapojenia sa širšieho okruhu dotknutých subjektov do konzultácií a zvyšuje uplatniteľnosť predpisu 
v praxi, a preto SBA odporúča zverejňovať relevantnú predbežnú informáciu s dostatočným časovým 
predstihom. 

 
6. SBA má za to, že v časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady v rámci Analýzy vplyvov na 

podnikateľské prostredie je potrebné aspoň kvalitatívne opísať vplyv 
 

 zrušenia viacerých povinností výrobcom obalov a výrobcom neobalových výrobkov, 
ktorí podľa evidencie uvedú na trh v SR v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov, 
resp. neobalových výrobkov za kalendárny rok (nebudú musieť stanovovať 
splnomocneného zástupcu, plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a spracovateľovi 
odpadu, konečnému používateľovi, vypočítať svoj zberový a trhový podiel, ani zabezpečiť 
plnenie cieľov, odobratie zložky z komunálneho odpadu, nakladanie s vyhradeným prúdom 
odpadu a zhodnotenie/recykláciu vo výške záväzných limitov ani plniť povinnosti výrobcu 
vyhradeného výrobku (individuálne ani prostredníctvom OZV)); 

 zavedenia nových povinností organizáciám zodpovednosti výrobcov zriadiť interný 
orgán kontroly a povinnosť preukazovať počet obyvateľov v zmluvných obciach 
zodpovedajúci trhovému podielu; 

 zavedenia nových povinností koordinačných centier zriadiť interný orgán kontroly a 
oznamovať informácie o podiely zodpovednosti v prípade presahujúceho množstva 
odpadu z vyhradených výrobkov, zavedenie povinnosti registrácie a podmienok zrušenia 
koordinačného centra; 

 
7. SBA má za to, že ak predkladateľ v časti 3.3.3 Administratívne náklady v rámci Analýzy 

vplyvov na podnikateľské prostredie uvádza, že 
 
„Znížením frekvencie zo štvrťročných na jednoročnú ohlasovaciu povinnosť voči orgánom štátnej 
správy dochádza k úspore administratívnych nákladov na jedného podnikateľa vo výške 102,60 eur 
ročne. Ak ten istý podnikateľ mal aj povinnosť vedenia evidencie a ohlasovania štvrťročne a po 
účinnosti novely zákona táto povinnosť sa zruší v plnom rozsahu, tak úspora pre tohto podnikateľa 
bude 239,40 eur ročne.“, 
 
mal by nielen konkretizovať, o ktoré povinnosti presne ide ale aj ktorých dotknutých subjektov 
sa uvedené zmeny týkajú vzhľadom na to, že v rámci subjektov, ktorým zákon č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch ukladá povinnosti z titulu označenia výrobcov vyhradených výrobkov, existujú rôzne 
podkategórie v rámci tohto označenia – napr. výrobca obalov, výrobca neobalových výrobkov, 
organizácia zodpovednosti výrobcov a pod.) a zároveň SBA odporúča doplniť aspoň kvalitatívny 
opis ďalších vplyvov vyplývajúcich z navrhovanej novely zákona ako napr.: 

 predlžuje sa lehota na oznamovanie druhu a množstva vykúpeného odpadu a informácií 
o jeho zhodnotení,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 osoba oprávnená na zber starých vozidiel už ďalej nebude povinná viesť a uchovávať 
evidenciu o prevzatých starých vozidlách a uchovávať ohlasované údaje, 

 prevádzkovateľ skládky odpadov bude povinný ohlasovať údaje z evidencie príslušnému 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, 

 dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného odpadu, 
bude povinný uchovávať sprievodný list nebezpečného odpadu jeden rok 

 okresný úrad bude udeľovať súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, 
súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu, súhlas na skladovanie 
výkopovej zeminy (v zmysle zákona o správnych poplatkoch spoplatnený vo výške 11 EUR),  

 nebude potrebné vyjadrenie orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva k 
výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, resp. k dokumentácii v územnom konaní 
ani v kolaudačnom konaní v prípade fyzických osôb. 

 
8. SBA má za to, že v Doložke vybraných vplyvov v časti 3. ciele a výsledný stav by 

predkladateľ mohol uviesť aj zmeny v zmysle: 

 precizuje sa definícia výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, 

 umožňuje sa, aby vyhradené povinnosti plnil za osobu uvádzajúcu tovar na trh výrobca obalov, 
ktorý balí tovar pre túto osobu, na základe písomnej dohody, 

 ruší sa obmedzenie, že zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov môže 
vykonávať na území obce len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s 
organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu,  

 ruší sa zberový podiel pre odpady z obalov a zberový podiel pre odpady neobalových 
výrobkov, ktoré nahrádzajú ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
v zmysle prílohy č. 3 návrhu novely zákona,  

 zavádza sa trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov v zmysle percentuálneho 
podielu množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh zmluvnými výrobcami 
obalov a výrobcami neobalových výrobkov k celkovému množstvu za predchádzajúci 
kalendárny rok, 

 zvyšujú sa kvalifikačné požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb podľa živnostenského 
zákona, ktoré môžu vykonávať viazanú živnosť v skupine 214 – Ostatné, 

 upravujú sa povinnosti nakladania s ortuťou, 

 upravujú sa povinnosti v prípade cezhraničného pohybu odpadov a udeľovania súhlasu 
orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva. 

 
 
SBA považuje za potrebné v Doložke vybraných vplyvov uviesť prítomnosť pozitívnych ako aj 
negatívnych vplyvov a zachytiť aspoň ich kvalitatívny opis v Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené zásadné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
 
 
 

Slovak Business Agency 
 
Marián Letovanec 
Zástupca v rámci Stálej pracovnej komisie 

 

 

 

 



 

 

 
E-mailom 

 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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 
2017/05/002 
 
V Bratislave dňa 04.05.2017 
 

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 03.05.2017 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: 
 
Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy 
 
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 
2017/05/003 
 
V Bratislave dňa 04.05.2017 
 

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 03.05.2017 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 poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Pankl Automotive Slovakia s.r.o., IČO 35 
872 209, na realizáciu investičného zámeru v okrese Topoľčany 
 
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. 
 
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 
2017/05/007 
 
V Bratislave dňa 01.06.2017 
 

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 16.05.2017 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. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č.  587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 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 negatívne ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, konkrétne na účastníkov schémy 
obchodovania s emisnými kvótami.  
 
SBA zároveň uvádza, že k Doložke vybraných vplyvov ako aj k Analýze vplyvov na podnikateľské 
prostredie uplatňuje nasledujúce obyčajné pripomienky: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. V Doložke vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že predkladaný materiál má pozitívne 

vplyvy na podnikateľské prostredie. SBA odporúča predkladateľovi v dôsledku identifikácie 
pozitívnych vplyvov vyplniť aj Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, v ktorých je 
potrebné aspoň kvalitatívne popísať, v čom tieto spočívajú.   

2. Nakoľko v Doložke vybraných vplyvov predkladateľ uvádza, že v dôsledku predkladaného 
materiálu sa ustanovia „povinnosti pre účastníkov schémy obchodovania registrovať sa a 
predkladať vybrané údaje prostredníctvom elektronického systému“ a teda tým priznáva 
vznik nových povinností na strane dotknutých subjektov, v nadväznosti na túto skutočnosť 
SBA odporúča vyplniť aj čo do negatívnych vplyvov Analýzu vplyvov na podnikateľské 
prostredie a vyčísliť náklady novej administratívnej povinnosti v časti 3.3.4 Súhrnná tabuľka 
nákladov regulácie, na ktorých výpočet je potrebné použiť postup v súlade s Kalkulačkou 
nákladov. 

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 

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/jednotna-metodika-iys/138426s
http://www.economy.gov.sk/jednotna-metodika-iys/138426s


 

 

 
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 
2017/05/011 
 
V Bratislave dňa 07.06.2017 
 

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 29.05.2017 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. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 
 
SBA týmto k uvedenej veci zaujíma nasledujúce čiastkové stanovisko. 
 

II. 
 
SBA sa oboznámila s predkladateľom priloženými podkladmi a dospela k záveru, že posudzovaný materiál 
má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, čo predkladateľ vyznačil v Doložke vybraných vplyvov, 
zatiaľ čo v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie absentuje kvalitatívny popis týchto pozitívnych 
vplyvov.  
 
SBA zároveň uvádza, že k  Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uplatňuje nasledovné obyčajné 
pripomienky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie opomenul hneď niekoľko navrhovaných 
zmien novely, konkrétne: 
 

 novelou zákona sa zavádza index daňovej spoľahlivosti (objektívne a nezávislé hodnotenie 
daňových subjektov), vrátane osobitných daňových režimov pre spoľahlivé daňové subjekty 
(body 1 a 16 [§ 2 písm. h); § 53d]), 

 novela zákona znižuje úhradu za vydanie záväzného stanoviska o polovicu. Kým dnes zaplatí 
daňový subjekt spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov 
najmenej v rozmedzí 4000 - 6000 eur (v závislosti od sumy predpokladaného obchodného 
prípadu), po novom to bude 2000 – 3000 eur (body 13 až 15 [§ 53c ods. 1]), 

 novelou zákona sa navrhuje, s cieľom zamedziť predlžovaniu vyrubovacích konaní zo strany 
finančnej správy, ustanoviť maximálnu lehotu 3 mesiacov, v ktorej musí správca dane vydať 
rozhodnutie v prvom vyrubovacom konaní (napr. po kontrole). V mimoriadne zložitých 
prípadoch bude môcť túto lehotu primerane predĺžiť druhostupňový orgán (bod 20 [§ 68 ods. 3]), 

 
pričom tieto majú pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, a teda z tohto dôvodu SBA odporúča 
horeuvedené opatrenia kvalitatívne popísať v častiach, podľa druhu ušetrených nákladov 
v dôsledku ich zavedenia (priame finančné náklady, nepriame finančné náklady, administratívne 
náklady).  
 

III. 
 
SBA žiada Sekretariát, aby o tomto závere oboznámil Stálu pracovnú komisiu. Vyššie uvedené obyčajné 
pripomienky žiadame uviesť v jej stanovisku. 
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