Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
☐ iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
☐ iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
☒ na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Budú dotknuté všetky podnikateľské subjekty.
Právna forma
Subjekty SR úhrnom
Právnické osoby spolu
Podniky spolu
Obchodné spoločnosti
Akciové spoločnosti
Spol. s r. o.
Družstvá
Štátne podniky
Zahraničné osoby
FO - podnikatelia zapísaní v OR
Neziskové inštitúcie
Rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie
Ostatné neziskové inštitúcie
Fyzické osoby - podnikatelia spolu
Živnostníci
Zdroj: Štatistický úrad za 3. Q 2018

Počet
584 137
261 478
226 166
213 700
5 290
207 120
1 387
12
5 323
2 739
35 312
6 360
664
28 288
322 659
296 482

3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
MH SR v priebehu druhej polovice roka 2018 vyzvalo zástupcov podnikateľského prostredia
na predkladanie podnetov na zlepšenie podnikateľského prostredia. Zároveň výzva na predkladanie
podnetov do III. balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bola zverejnená aj na web
sídle Ministerstva hospodárstva SR. Takto získalo MH SR takmer 100 podnetov od podnikateľskej
obce. V priebehu augusta a septembra 2018 boli členom medzirezortnej skupiny zaslané návrhy
podnetov so žiadosťou o posúdenie navrhovaných opatrení, ich doplnenie, komunikáciu so
spolugestormi a nakoniec zaujatie stanoviska. Podnety predložili aj samotné rezorty, napr. MF SR
alebo MH SR. Za podnikateľov najmä Americká obchodná komora, Republiková únia
zamestnávateľov, INESS a Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. Zo získaných podnetov bolo do
balíčka zaradených 5 opatrení. Ostatné podnety boli na základe odmietnutia gestorov z rôznych
dôvodov z balíčka vypustené alebo posunuté na ďalšie rokovanie. MH SR vykonalo analýzu
slovenských právnych predpisov súvisiacich s témami otvárania prevádzok a kontroly podnikateľskej
činnosti, najmä vo vzťahu k stavebnému konaniu, ochrane verejného zdravia, obchodnej inšpekcii a i.
Výsledkom analýzy bola formulácia konkrétnych opatrení, ktoré odstránia nadbytočnú
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administratívnu záťaž a požiadavky na podnikateľov nad rámec európskej legislatívy. Jednotlivé
návrhy opatrení boli konzultované s prvostupňovými a druhostupňovými orgánmi štátnej správy,
príslušnými ministerstvami ako aj s orgánmi kontroly.

3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno,
popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
4/ Opatrenie č. 4 " Vytvoriť kategorizáciu prevádzok na základe analýzy a predložiť na rokovanie
vlády SR novelu ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia tak, že na prevádzky s minimálnym rizikom sa bude vzťahovať oznamovací režim,
ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky.“ zníži priame finančné náklady
podnikateľom. V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do
prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do
skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok s minimálnym rizikom, ktoré
boli uvedené do prevádzky je 2 725. Pri prevádzkach s minimálnym rizikom, bude podnikateľ
uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikateľ neplatí správny poplatok, čím
ušetrí 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej elektronickej žiadosti.
Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do prevádzky podaných v papierovej podobe je 2/3
z celkového počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných papierovo 1816,6 x 50 eur kolok je
90 833,3 eur) a 1/3 žiadostí podaných elektronicky (celkový počet žiadostí podaných elektronicky
908,3 x 25 eur je 22 708,3). Celkové ušetrené priame finančné náklady na správnych poplatkoch
sú 113 541,663 eur.
5/ Opatrenie č. 5 „Predložiť na rokovanie vlády SR na základe analýzy novelu ustanovenia § 13 ods.
4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tak, že prevádzkareň, v
ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, sa bude uvádzať do prevádzky oznámením bez správneho
poplatku.“ bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo forme zrušenia poplatku za
podanie žiadosti. V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do
prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do
skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok, v ktorej sa nemení
podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa je 680 (1/4 z rizikových prevádzok).
Pri prevádzkach, v ktorých sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby
podnikateľa, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikateľ
neplatí správny poplatok, čím ušetrí 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne
podanej elektronickej žiadosti. Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do prevádzky
podaných v papierovej podobe je 2/3 z celkového počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných
papierovo 454 x 50 eur kolok je 22 700 eur) a 1/3 žiadostí podaných elektronicky (celkový počet
žiadostí podaných elektronicky 226 x 25 eur je 5 650). Celkové ušetrené priame finančné náklady
na správnych poplatkoch sú 28 350 eur.
17/ Opatrenie č. 17 „Vytvoriť novú kategorizáciu nebytových priestorov pre účely stavebného konania
a katastrálneho konania. Predložiť na rokovanie vlády SR novelu ustanovenia § 43c zákona č.
50/1976 Zb. a v nadväznosti na úpravu ustanovenia vydať vykonávací právny predpis za účelom
novej kategorizácie druhov nebytových priestorov tak, aby bola jednotná tak pre účely stavebného
konania (vrátane zmeny v užívaní stavby) ako aj pre účely katastrálneho konania.“ zníži náklady
podnikateľov na poplatky. Celkovo bolo v roku 2017 vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na
uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na
uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, V. časť: stavebná správa, položka 62, je žiadosť o povolenie na zmenu
užívania stavby spoplatnená vo výške 30 eur. Odhad MH SR je, že sa počet žiadosti zníži o 1/3, tzn.,
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že celkové ušetrené priame finančné náklady predstavujú 54 490 EUR.
22/ Opatrenie č. 22 „Modernizovať právnu úpravu kategorizácie ubytovacích zariadení tak, aby
neobsahovala neprimerane prísne požiadavky spôsobujúce nadmernú záťaž pre podnikateľské
subjekty a aby zohľadňovala vývoj v oblasti poskytovania ubytovacích služieb.“ zníži výšku
udeľovaných pokút. V roku 2017 boli nedostatky zistené v 117 prípadoch. Odstránenie obsolentných
ustanovení v spojení s možnosťou prevziať záväzok (opatrenie č. 30) pri priemernej výške pokuty
300 eur predstavuje v prípade polovice udelených sankcií ušetrený priamy finančný náklad 17 550
eur.
28/ Pozitívny vplyv opatrenia č. 28 „Pripraviť novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorá rozšíri rozsah údajov,
ktoré sa získavajú z informačných systémov o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových
nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení.“ spočíva hlavne
v odstránení nutnosti žiadať alebo vydávať rôzne potvrdenia a taktiež v zrušení poplatkov za vydanie
potvrdenia o daňových nedoplatkoch. Daňové úrady vydali za rok 2017 celkovo 34 687 potvrdení
o nedoplatkoch na dani. Sociálna poisťovňa vydala v roku vyše 80 tis. potvrdení o nedoplatkoch na
sociálnom poistení. Zdravotné poisťovne vydali v roku 2017 vyše 88 tis. potvrdení o nedoplatkoch na
zdravotnom poistení. Školy ročne vydajú až 1,5 milióna potvrdení o návšteve školy, z toho 180 tis.
súkromné školy. Žiadosť o vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na dani sa spoplatňuje 3 eurami
(elektronicky 1,5 eurami). Pri počte 34 689 potvrdení o nedoplatkoch na dani a podiele podaných
žiadostí písomne a elektronicky 50/50 je výška ušetrených priamych finančných nákladov
podnikateľského prostredia 78 051 eur. Potvrdenia od ostatných inštitúcií (Sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne, súkromné školy) sa vydávajú bezplatne.
30/ Opatrenie č. 30/ „Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov s cieľom zaviesť právomoc orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa
prevziať od predávajúceho záväzok, že ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni jeho
následky a odškodní spotrebiteľov, ktorých práva boli konaním predávajúceho porušené, v dôsledku
čoho dôjde k zníženiu administratívnoprávnej sankcie uloženej predávajúcemu“ zníži udelenie pokút
pravdepodobne vo výške 421 200 eur ročne.
Celkové ušetrené priame finančné náklady podnikateľského prostredia po implementácii
uvedených opatrení budú v prvom roku 37 835 eur a v druhom roku 502 583 a v ďalších
rokoch 713 183 eur.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje
predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež
spôsob ich výpočtu.
1/ Opatrenie č. 1 " Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k účasti Inšpektorátu práce na povoľovaní stavieb a z
toho vyplývajúcich povinností.." zníži cestovné náklady jedného podnikateľa o 11,60 eur. V roku
2017 sa IP zúčastnil na 4835 kolaudačných konaniach. Ak by sa účasť IP nevyžadovala pri polovici
konaní, ušetrený nepriamy finančný náklad bude 28 043 eur.
2/ Po implementácii opatrenia č. 2 „Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby fyzická
osoba disponovala potrebnými dokladmi (napríklad dokladom o zdravotnej spôsobilosti) už v čase
vykonania skúšky, ktoré následne nebude overovať Inšpektorát práce.“ sa žiadateľ po vykonaní
odbornej skúšky nebude musieť obracať na IP za účelom formálneho overenia, s čím súvisia cestovné
náklady na jedného podnikateľa vo výške 11,60 eur. V roku 2017 vydal IP 686 osvedčení a 4177
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preukazov pre osoby na opravu resp. obsluhu VTZ, čo predstavuje nepriame náklady celého
podnikateľského prostredia 56 411 eur.
3/ Realizáciou opatrenia č. 3 " Spojiť krok zápisu do registra FO v športe ako športový odborník so
zápisom oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe. Stanoviť lehotu 15 pracovných dní na
zápis oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe, ak FO spĺňa všetky podmienky na
podnikanie a ohlásenie je kompletné.." sa znížia cestovné náklady podnikateľov pri podávaní žiadosti
o zápis oprávnenia na podnikanie o 11,60 eur. V prípade 600 podaných žiadostí za rok to predstavuje
zníženie nepriamych nákladov na celé prostredie o 6 960 eur.
4/ Opatrenie č. 4 " Vytvoriť kategorizáciu prevádzok na základe analýzy a predložiť na rokovanie
vlády SR novelu ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia tak, že na prevádzky s minimálnym rizikom sa bude vzťahovať oznamovací režim,
ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky.“ zníži dopravné náklady na
osobné podanie žiadosti o uvedenie do prevádzky. V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k
návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k
návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad MH SR počtu
prevádzok s minimálnym rizikom, ktoré boli uvedené do prevádzky je 2 725. Pri prevádzkach
s minimálnym rizikom, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Opatrenie
ušetrí nepriame finančné náklady podnikateľom súvisiace s podaním žiadosti o uvedenie do
prevádzky pri písomnom podaní vo výške 15 805 eur (priemerné dopravné náklady na jedného
podnikateľa sú 5,8 eur).
5/ Opatrením č. 5 „Predložiť na rokovanie vlády SR na základe analýzy novelu ustanovenia § 13 ods.
4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tak, že prevádzkareň, v
ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, sa bude uvádzať do prevádzky oznámením bez správneho
poplatku.“ sa znížia cestovné náklady súvisiace s podaním žiadosti. V roku 2017 bolo vydaných
5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich
prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad
MH SR počtu prevádzok, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby
podnikateľa je 680 (1/4 z rizikových prevádzok). Pri prevádzkach, v ktorých sa nemení podnikateľská
činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky
oznámením. Nepriame finančné náklady podnikateľského prostredia sa znížia o 3 950 eur
(priemerné dopravné náklady na jedného podnikateľa sú 5,8 eur).
14/ Opatrením č. 14 „Zasielať v stanovených intervaloch aktuálne informácie o novovzniknutých
prevádzkarniach z regionálnych úradov verejného zdravotníctva príslušným inšpektorátom práce,
regionálnym veterinárnym a potravinovým správam a obciam/mestským častiam, v ktorých sa
prevádzka nachádza.“ sa znížia cestovné náklady podnikateľov. Odhad MH SR je, že 2/3 povinností
bolo splnených v papierovej podobe a 1/3 bola splnená elektronicky. Náklady na jedného podnikateľa
pri papierovom podaní sú 5,80 eur. Celkové cestovné náklady (nepriame finančné náklady) sú
odhadované na 21 069,46 eur.
17/ Opatrenie č. 17 „Vytvoriť novú kategorizáciu nebytových priestorov pre účely stavebného konania
a katastrálneho konania. Predložiť na rokovanie vlády SR novelu ustanovenia Legislatívne upraviť §
43c zákona č. 50/1976 Zb. a v nadväznosti na úpravu ustanovenia vydať vykonávací právny predpis
za účelom novej kategorizácie druhov nebytových priestorov tak, aby bola jednotná tak pre účely
stavebného konania (vrátane zmeny v užívaní stavby) ako aj pre účely katastrálneho konania.“ “
zníži cestovné náklady podnikateľov. Náklady na jedného podnikateľa pri papierovom podaní sú 5,80
eur. Celkové ušetrené cestovné náklady (nepriame finančné náklady) sú odhadované na
10 534,70 eur.
23/ Opatrenie č. 23 „Zaviesť registráciu podnikateľských subjektov pre daň z príjmov a priradiť DIČ
na daňovom úrade automaticky na základe údajov z registra právnických osôb a fyzických osôb o
vzniku oprávnenia vykonávať podnikanie a tým naplniť princíp jedenkrát a dosť.zníži nepriame
finančné náklady podnikateľov vo forme ušetrených dopravných nákladov. V roku 2017 sa pre daň z
príjmov fyzických osôb zaregistrovalo 68 248 fyzických osôb a 26 549 právnických osôb sa
registrovalo na daň z príjmu právnických osôb. Celkový počet zaregistrovaných podnikateľských
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subjektov pre daň z príjmu bol 94 797. Pri odhadovaných dopravných nákladoch vo výške 4,2 eur na
jedného podnikateľa a polovice zaregistrovaných subjektov podávaných žiadosť o registráciu osobne
budú ušetrené nepriame finančné náklady vo výške 199 074 eur.
24/ Kvantifikácia ušetrenia nepriamych finančných nákladov podnikateľského prostredia k opatreniu
č. 24 „Zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc so
systémami Finančnej správy SR.“ bola predmetom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony.
29/ Opatrenie č. 29 „Pripraviť novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorá rozšíri rozsah údajov, ktoré sa
získavajú z informačných systémov o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových
nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení.“ zníži dopravné
náklady (nepriame finančné náklady) podnikateľov vo výške 179 715 eur. Dopravné náklady
súvisia s premiestnením sa podnikateľa na poštu alebo na daňový úrad.
Celkové ušetrené nepriame finančné náklady podnikateľského prostredia po implementácii
uvedených opatrení budú v prvom roku 44 630 eur, v druhom roku 211 561 eur a v ďalších
rokoch 521 562 eur.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich
informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena
formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob
ich výpočtu.
1/ Opatrenie č. 1 " Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k účasti Inšpektorátu práce na povoľovaní stavieb a z
toho vyplývajúcich povinností.“ zníži administratívnu záťaž pri získavaní záväzného stanoviska
spôsobenú nákladmi na vypracovanie žiadosti (19 eur) poskytnutie dokladov a informácií (6 eur) a
súčinnosti (10 eur), čo predstavuje náklad na jedného podnikateľa 35 eur. V roku 2017 sa IP zúčastnil
na 4835 kolaudačných konaniach. Ak by sa účasť IP nevyžadovala pri polovici konaní, znížená
administratívna záťaž by predstavovala 84 612,5 eur.
2/ Po implementácii opatrenia č. 2 „Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby fyzická
osoba disponovala potrebnými dokladmi (napríklad dokladom o zdravotnej spôsobilosti) už v čase
vykonania skúšky, ktoré následne nebude overovať Inšpektorát práce.“ sa žiadateľ po vykonaní
odbornej skúšky nebude musieť obracať na IP za účelom formálneho overenia, čo predstavuje
ušetrené náklady na poskytnutie informácie/podanie žiadosti alebo návrhu (na jedného podnikateľa 6
eur). V roku 2017 vydal IP 686 osvedčení a 4177 preukazov pre osoby na opravu resp. obsluhu VTZ,
čo predstavuje zníženie administratívnej záťaže o 29 178 eur.
3/ Realizáciou opatrenia č. 3 "Spojiť krok zápisu do registra FO v športe ako športový odborník so
zápisom oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe. Stanoviť lehotu 15 pracovných dní na
zápis oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe, ak FO spĺňa všetky podmienky na
podnikanie a ohlásenie je kompletné." sa znížia administratívne náklady podnikateľov pri podávaní
žiadosti o zápis oprávnenia na podnikanie týkajúce sa vypracovania žiadosti (19 eur) poskytnutia
dokladov a informácií (6 eur) a súčinnosti (10 eur). Administratívny náklad na jedného podnikateľa je
v súčasnosti 35 eur. V prípade 600 podaných žiadostí za rok to predstavuje zníženie
administratívnych nákladov o 21 000 eur.
4/ Realizáciou opatrenia č. 4 " Vytvoriť kategorizáciu prevádzok na základe analýzy a predložiť na
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rokovanie vlády SR novelu ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia tak, že na prevádzky s minimálnym rizikom sa bude vzťahovať oznamovací
režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky.“ sa pri uvádzaní prevádzok
s minimálnym rizikom do prevádzky ušetria aj mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej
celkovej hodinovej cene práce 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí
592,90 eur (odhad 70 hodín pracovného času x 8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí
423,56 eur na zamestnanca (odhad 50 hodín pracovného času x 8,47 eur). V súhrnne všetkých
prevádzok s minimálnym rizikom otvorených za príslušný kalendárny rok, podnikateľské
subjekty celkovo ušetria 1 461 829,96 eur. Realizáciou opatrenia sa znížia aj administratívne
náklady na podnikateľské prostredie. Pri prevádzkach s minimálnym rizikom podnikatelia nebudú
podávať žiadosti, priestory uvádzané do prevádzky sa budú len oznamovať, tzn., že podnikateľ bude
odbremenený od predkladania žiadosti a značného množstva príloh (7 príloh – napr. doklad
o oprávnení na podnikania, doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný
účel atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá
v papierovej podobe a 3 eur, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ, ktorý
predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí 35 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť
v elektronickej podobe ušetrí 21 eur. Celkovo sa navrhovaným opatrením znížia náklady na
predloženie dokumentov na podnikateľské prostredie o 82 658,03 eur. Opatrenie zníži
administratívne náklady jednému podnikateľovi o cca 520 eur, pričom zníženie
administratívnych nákladov na celé podnikateľské prostredie predstavuje čiastku 1 544 488
eur.
5/ Realizáciou opatrenia č. 5 „Predložiť na rokovanie vlády SR na základe analýzy novelu
ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tak,
že prevádzkareň, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, sa bude uvádzať do prevádzky oznámením
bez správneho poplatku.“ sa znížia aj administratívne náklady na podnikateľské prostredie. Pri už raz
schválených priestoroch v prevádzke, podnikatelia nebudú podávať žiadosti, priestory sa budú len
oznamovať, tzn., že podnikateľ bude odbremenený od predkladania žiadosti a značného množstva
príloh (7 príloh – napr. doklad o oprávnení na podnikania, doklad príslušného stavebného úradu o
užívaní stavby na posudzovaný účel atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa
dokument predkladá v papierovej podobe a 3 eur, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe.
Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí na 1 žiadosti 35 eur. Podnikateľ
podávajúci žiadosť v elektronickej podobe ušetrí na 1 žiadosti 21 eur. Zrušením podávania žiadosti
a jej nahradením len oznamovacou povinnosťou podnikateľské subjekty ušetria 20 636 eur. Pri
prevádzkach s minimálnym rizikom sa pri uvádzaní tohto druhu priestorov do prevádzky ušetria
podnikateľom aj mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na
zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 592,90 eur (odhad 70 hodín pracovného času x
8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí 423,56 eur na zamestnanca (odhad 50 hodín
pracovného času x 8,47 eur). V súhrnne všetkých prevádzok s minimálnym rizikom otvorených
za príslušný kalendárny rok, podnikateľské subjekty ušetria 364 902 eur. Celkové
administratívne náklady podnikateľského prostredia sa implementáciou opatrenia znížia o 385
538 eur.
6/ Realizáciou opatrenia č. 6 "Zjednodušiť žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky vypustením
vybraných povinností. Vypracovať a zverejniť jednotný vzor žiadosti o uvedenie priestorov do
prevádzky, v rámci ktorého budú vyžadované len najnevyhnutnejšie prílohy.“ sa vypustia vybrané
prílohy, ktoré tvoria prílohu k žiadosti, čím sa znížia administratívne náklady na podnikateľské
prostredie. Celkovo bolo v roku 2017 vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov
do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do
skúšobnej prevádzky. Pri všetkých prevádzkach bude podnikateľ odbremenený od nadbytočných
príloh (min. 5 príloh – napr. doklad o oprávnení na podnikania, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej
podobe a 3 eur, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá
žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí na 1 žiadosti 25 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť
v elektronickej podobe ušetrí na 1 žiadosti 15 eur. Odstránením príloh k žiadosti ušetrí
podnikateľské prostredie 118 061,66 eur. Pri prevádzkach s minimálnym rizikom sa pri uvádzaní
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tohto druhu priestorov do prevádzky ušetria podnikateľom aj mzdové náklady na zamestnancov. Pri
priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 254 eur
(odhad zníženia pracovného času znížením počtu povinných príloh o 30 hodín pracovného času x
8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí 170 eur na zamestnanca (odhad 20 hodín
pracovného času x 8,47 eur). Navrhovaným opatrením sa znížia mzdové náklady o 1 231 502 eur.
Implementáciou tohto opatrenia sa znížia administratívne náklady celého podnikateľského
prostredia vo výške 1 349 564 eur. Ušetrené náklady na jedného podnikateľa sú 279 eur.
7/ Opatrenie č. 7 „Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou sa vytvorí kategorizáciu prevádzok vo vzťahu k potrebe
schvaľovania prevádzkového poriadku orgánmi verejného zdravia. Zverejniť štandardizovaný vzor
prevádzkových poriadkov pre všetky typy prevádzok.“ zníži administratívnu záťaž podnikateľských
subjektov. Podľa výročnej správy zverejnenej na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, bolo
v roku 2017 podaných 1 817 návrhov na schválenie prevádzkových poriadkov a návrhov na ich
zmenu. V zmysle navrhovaného opatrenia, vybrané prevádzkarne nebudú mať zákonnú povinnosť
predkladať na schválenie orgánom verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok (odhad MH SR je
½ z 1817 – tzn. 908 prevádzok ročne bude oslobodených od povinnosti podávať návrh na schválenie
prevádzkových poriadkov). Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo
forme zníženia administratívnych nákladov vo výške 17 252 eur. S podaním návrhu na schválenie
prevádzkového poriadku sú spojené náklady, ktorých priemerná výska podľa kalkulačky nákladov
regulácie je 19 EUR na podnikateľa.
8/ Opatrenie č. 8 „Vypracovať a zverejniť kontrolný zoznam (checklist) povinností podnikateľa
vyplývajúcich z legislatívy ochrany zdravia pri otváraní prevádzkarne, v priebehu podnikania pri
kontrole prevádzky." bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie formou zníženia
administratívnych nákladov. Čas, ktorý podnikatelia strávia oboznamovaním sa s právnymi predpismi
na úseku ochrany zdravia bude znížený o min. 1h mesačne, čo pri priemernej celkovej hodinovej cene
práce 8,47 eur predstavuje náklad 102 eur ročne na jedného podnikateľa. Časť legislatívy z ochrany
zdravia sa týka všetkých podnikateľských subjektov pri otváraní prevádzkarne, časť legislatívy sa
týka dodržiavania stanovených povinností v priebehu podnikania. Pri zohľadnení počtu
kontrolovaných podnikateľských subjektov za rok 2017 (18 452) a počtu rozhodnutí o návrhoch,
napr. o uvedení do prevádzky, schválení prevádzkového poriadku a pod. (11 086) podľa výročnej
správy predstavuje zníženie administratívnych nákladov o 3 012 876 eur.
9/ Opatrenie č. 9 „Zaviesť konzultačné hodiny v pravidelných intervaloch na regionálnych úradoch
verejného zdravotníctva pre účely poskytnutia poradenstva podnikateľským subjektom a verejnosti.“
bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie formou zníženia administratívnych nákladov.
Čas, ktorý podnikatelia strávia oboznamovaním sa s právnymi predpismi na úseku ochrany zdravia
bude znížený o min. 1h mesačne možnosťou konzultácií v rámci konzultačných hodín, čo pri
priemernej celkovej hodinovej cene práce 8,47 eur predstavuje náklad 102 eur ročne na jedného
podnikateľa. Časť legislatívy z ochrany zdravia sa týka všetkých podnikateľských subjektov pri
otváraní prevádzkarne, časť legislatívy sa týka dodržiavania stanovených povinností v priebehu
podnikania. Pri zohľadnení počtu kontrolovaných podnikateľských subjektov za rok 2017 (18 452)
a počtu rozhodnutí o návrhoch, napr. o uvedení do prevádzky, schválení prevádzkového poriadku
a pod. (11 086) podľa výročnej správy predstavuje zníženie administratívnych nákladov o 3 012
876 eur.
10/ Realizácia opatrenia č. 10 „Pripraviť vzor Príručky správnej hygienickej praxe a materiál
zverejniť na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR.“ bude mať pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie odbúraním administratívnych nákladov, resp. mzdových nákladov na
zamestnanca. Podľa údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR bolo ku koncu septembra
2018 aktívnych potravinových prevádzok 34 016. Podľa odhadu MH SR sa realizácia opatrenia
dotkne tretiny z nich (11 338 prevádzok). Pracovný čas, o ktorý sa skráti doba vypracovania Príručky
správnej hygienickej praxe je podľa odhadu MH SR 20 hodín. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47
eur na zamestnanca, podnikateľ ušetrí 169,40 eur. Celkové ušetrené administratívne náklady na
podnikateľské prostredie predstavujú 1 920 770 eur.
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11/ Realizácia opatrenia č. 11 „Znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov vyplývajúcu z vyhlášky MZ SR
č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania o
ustanovenia, ktoré sú obsolentné a neprimerane zaťažujú podnikateľské prostredie.“ bude mať
pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie odbúraním časti neopodstatnených nepriamych
a administratívnych nákladov. Podľa údajov na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR
bolo v roku 2017 evidovaných 5 906 zariadení spoločného stravovania, ktorých kontrola spadá do
kompetencie odboru hygieny výživy. Jednou z povinností, ktorá sa v rámci realizácie vypúšťa, je
povinnosť viesť evidenciu o maľovaní. Vypustením tejto povinnosti podnikateľ ušetrí v priemere
podľa kalkulačky nákladov 29 eur. Celkové zníženie administratívnych nákladov na
podnikateľské prostredie predstavuje 171 274 eur. Zníženie regulačnej záťaže sa vzťahuje aj na
vypustenie ďalších povinností, ktoré však nie je možné kvantifikovať.
12/ Realizácia opatrenia č. 12 „Znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov vyplývajúcu z vyhlášky MZ
SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o
ustanovenia, ktoré sú obsolentné a neprimerane zaťažujú podnikateľské prostredie.“ bude mať
pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie odbúraním časti neopodstatnených nepriamych
a administratívnych nákladov. Podľa výročnej správy za rok 2017 zverejnenej na webovej stránke
Úradu verejného zdravotníctva SR v hodnotenom období bolo v Slovenskej republike schválených do
prevádzky 20 415 zariadení starostlivosti o ľudské telo. V každom novom zariadení bol pred začatím
prevádzky vykonaný štátny zdravotný dozor zameraný na dispozičné usporiadanie zariadenia,
podmienky dodržiavania prevádzkovej hygieny a podobne. Medzi takéto povinnosti patrí napríklad
vedenie evidencie o základnej oprave všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa musia vykonávať
najmenej raz za dva roky. Vypustením tejto povinnosti podnikateľ ušetrí v priemere podľa kalkulačky
nákladov 29 eur. Celkové zníženie administratívnych nákladov na podnikateľské prostredie je
592 035 eur.
14/ Realizáciou opatrenia č. 14 „Zasielať v stanovených intervaloch aktuálne informácie o
novovzniknutých prevádzkarniach z regionálnych úradov verejného zdravotníctva príslušným
inšpektorátom práce, regionálnym veterinárnym a potravinovým správam a obciam/mestským
častiam, v ktorých sa prevádzka nachádza.“ sa podnikateľom zníži počet ohlasovacích povinností vo
vzťahu k príslušným orgánom. Podľa výročnej správy za rok 2017 zverejnenej na webovej stránke
Úradu verejného zdravotníctva SR, bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie
priestorov do prevádzky, z toho počet potravinových prevádzok možno odhadnúť na 1/3, t. j. 1816
(odhad bol odvodený z celkového počtu prevádzok na Slovensku za rok 2017, z ktorých činí podiel
potravinových prevádzok – 19 839.). Podľa kalkulačky nákladov regulácie, splnenie ohlasovacej
povinnosti predstavuje na jedného podnikateľa priemerné náklady vo výške 6 eur. Náklady na
jedného podnikateľa vypustením ohlasovacích povinností sú vo výške 6 až 12 eur v závislosti od
charakteru prevádzky, resp. predmetu podnikania. Náklady na podnikateľské prostredie sú pri
prevádzkach, ktorých predmetom podnikania sú potraviny – 21 792 eur a 21 798 eur, ktorých
predmetom podnikania nie sú potraviny. Podnikatelia celkovo ušetria 43 590 eur na
administratívnych nákladoch.
15/ Opatrením č. 15 „Zrušiť povinnosť odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo zdravotnej poisťovne v
prípade, že zamestnávateľ nemá zamestnaného zamestnanca v danej zdravotnej poisťovni.“ Sa zníži
administratívna záťaž prevažne MSP. Za rok 2017 VšZP eviduje 15 847 prihlásených
zamestnávateľov a 5 598 odhlásených zamestnávateľov. Zdravotné poisťovne ročne evidujú takmer
9000 odhlášok zamestnávateľov. Pri priemernom čase ½ hodiny na vyplnenie a zaslanie žiadosti
o odhlásenie a priemernej celkovej hodinovej cene práce 8,47 eur/hod je zníženie administratívnych
nákladov celého podnikateľského prostredia 37 695 eur.
17/ Opatrenie č. 17 „Vytvoriť novú kategorizáciu nebytových priestorov pre účely stavebného konania
a katastrálneho konania. Predložiť na rokovanie vlády SR novelu ustanovenia § 43c zákona č.
50/1976 Zb. a v nadväznosti na úpravu ustanovenia vydať vykonávací právny predpis za účelom
novej kategorizácie druhov nebytových priestorov tak, aby bola jednotná tak pre účely stavebného
konania (vrátane zmeny v užívaní stavby) ako aj pre účely katastrálneho konania.“ zníži
administratívne náklady podnikateľského prostredia. Podaním žiadosti vznikajú podnikateľovi
mzdové náklady. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom
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podaní ušetrí 592,90 eur (odhad 70 hodín pracovného času x 8,47 eur). Celkovo sa mzdové náklady
znížia o 1 076 904 eur. Pri prevádzkach, pri ktorých sa nebude vyžadovať podanie žiadosti o zmenu
účelu stavby, bude podnikateľ odbremenený od predkladania značného množstva príloh (v priemere
12 príloh – napr. kópia kolaudačného rozhodnutia, stanovisko RÚVZ atď.). Priemerný náklad na
predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej podobe. Podnikateľ, ktorý
predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí na 1 žiadosti 60 eur. Ušetrené náklady celého
podnikateľského prostredie sú 108 980 eur. Opatrenie ušetrí podnikateľom administratívne
náklady v celkovej výške 1 185 884 eur.
20/ Opatrenie č. 20 „Vydať vykonávací predpis, ktorý stanoví obsahové náležitosti projektovej
dokumentácie a predpokladaný okruh dotknutých subjektov, ktorých stanoviská je potrebné doložiť
so zreteľom na charakter stavby.“ jasne stanoví požiadavky na projektovú dokumentáciu, ktorých
rozsah nie je možné v súčasnosti určiť. V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na
uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na
uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok ročne,
ktoré vyžadovali zmenu účelu stavby je 1/3, t. j. 1816 prevádzok. Realizáciou opatrenia sa znížia
mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca,
podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 84,70 eur (odhad pokles o 10 hodín pracovného času x 8,47
eur). Ušetrené mzdové náklady (administratívne náklady) na podnikateľské prostredie sú vo
výške 153 815 eur.
21/ Opatrenie č. 21 „Vypracovať jednotný vzor žiadosti o zmenu účelu užívania stavby a zverejniť ho
na webovom sídle.“ jasne stanoví náležitosti žiadosti, čo ušetrí podnikateľom čas strávený vypĺňaním
žiadosti. V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do
prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do
skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok ročne, ktoré vyžadovali zmenu
účelu stavby je 1/3, t. j. 1816 prevádzok. Realizáciou opatrenia sa znížia mzdové náklady na
zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom
podaní ušetrí 84,70 eur (odhad pokles o 10 hodín pracovného času x 8,47 eur). Ušetrené mzdové
náklady (administratívne náklady) na podnikateľské prostredie sú vo výške 153 815 eur.
23/ Opatrenie č. 23 „Zaviesť registráciu podnikateľských subjektov pre daň z príjmov a priradiť DIČ
na daňovom úrade automaticky na základe údajov z registra právnických osôb a fyzických osôb o
vzniku oprávnenia vykonávať podnikanie a tým naplniť princíp jedenkrát a dosť.zníži administratívne
náklady podnikateľov vo forme ušetrenia času. V roku 2017 sa pre daň z príjmov fyzických osôb
zaregistrovalo 68 248 fyzických osôb a 26 549 právnických osôb sa registrovalo na daň z príjmu
právnických osôb. Celkový počet zaregistrovaných podnikateľských subjektov pre daň z príjmu bol
94 797. Pri osobnej registrácii podnikateľ strávi vypĺňaním, cestou a osobným podaním podľa odhadu
MH SR 2 hodiny, čo predstavuje administratívny náklad 16,94 eur (priemerná celková hodinová
cena práce 8,47 eur /hod.) na jeden zaregistrovaný subjekt. Za predpokladu, že polovica
registrovaných by uskutočnila registráciu osobne budú ušetrené administratívne náklady vo výške
802 931 eur. MH SR predpokladá, že polovica registrovaných by uskutočnila registráciu
elektronicky. Odstránením povinnosti podať žiadosť ušetria podnikatelia 200 733 eur.
Opatrenie zníži administratívne náklady vo výške 1 003 663 eur.
25/ Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie opatrenia č. 25 „Umožniť zamestnávateľom vystaviť
a doručiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ročné zúčtovanie preddavkov na daň a potvrdenie o
zaplatení dane elektronicky zamestnancom po vzájomnej dohode a so zabezpečením ochrany
osobných údajov.“ spočíva v úspore času zamestnávateľov a úspore režijných nákladov. Z 2 556 000
pracujúcich (zdroj: ŠÚ SR) znížených o pracujúcich v zahraničí na 2 410 000 pracujúcich na
Slovensku predpokladáme, že príjme zasielanie dokumentov elektronicky 60% pracujúcich. Pri
priemernej celkovej hodinovej cene práce 8,47 eur /hod a venovaní sa 15 min. jednému
zamestnancovi ušetria podnikatelia administratívne náklady vo výške 3 061 905 eur.
26/ Opatrenie č. 26 „Zrušiť povinnosť vydávať potvrdenie o poistení zodpovednosti tzv. Bielu kartu a
ponechať len Zelenú kartu.“ Zníži administratívnu záťaž podnikateľských subjektov. V roku 2017
bolo evidovaných 4 616 472 vozidiel. Pri priemerných nákladoch na vyplnenie a tlač Bielej karty 0,5
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eur je výška ušetrených administratívnych nákladov 1 538 824 eur.
27/ Opatrenie č. 27 „Zjednodušiť proces registrácie ubytovateľa a evidencie ubytovaných cudzincov.“
zníži záťaž pri prvej registrácie a zníži aj záťaž pri registráciách ubytovaných z cudziny. Ročný
prírastok nových ubytovacích zariadení a zároveň tých, ktoré ešte nie sú zaregistrované je cca 150
(expertný odhad Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska). Zriadením elektronickej prvotnej
registrácie ušetrí jedno zariadenie 100 minút času a náklady na dopravu na miestnu cudzineckú
políciu vo výške 5,60 eur. Podnikatelia tým ušetria ročne 840 eur. Celkový počet zahraničných
návštevníkov za 2017 bol 2 162 384. Pravdepodobnosť chybovosti pri evidovaní cudzincov je 1
chyba na 30 ubytovaných (expertný odhad Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska). Pri priemernej
čase 10 min. na nájdenie chyby a priemernej celkovej hodinovej cene práce 8,47 eur / hod.
podnikatelia ušetria 101 752 eur. Celkové ušetrené administratívne náklady budú vo výške 107
667 eur.
28/ Administratívne náklady súvisiace s opatrením č. 28 „Pripraviť novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorá
rozšíri rozsah údajov, ktoré sa získavajú z informačných systémov o potvrdenie o návšteve školy,
potvrdenie o daňových nedoplatkoch, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom
poistení.“ predstavujú čas strávený vypĺňaním žiadosti a jej zaslaním poštou, doručením osobne
alebo zaslaním elektronicky. Na súkromné školy pripadá vybaviť 180 tis. (z celkových 1,5 mil.
ročne) potvrdení o návšteve školy. Pri čase 6 min. na vystavenie jedného potvrdenia a priemernej
hodinovej mzde 8,47 eur vrátane odvodov je administratívny náklad 152 460 eur. Administratívne
náklady podnikateľov na elektronické podanie žiadosti o nedoplatkoch na dani sú 73 452 eur a na
písomné podanie žiadosti o nedoplatkoch na dani 224 704 eur. Administratívne náklady podnikateľov
na podanie žiadosti o nedoplatkoch na sociálnom poistení sú 687 600 eur. Administratívne náklady
podnikateľov na podanie žiadosti o nedoplatkoch na zdravotnom poistení sú 1 209 684 eur. Zároveň
na strane súkromných zdravotných poisťovní ide o spracovanie žiadosti a vypracovania odpovede
a zaslania späť. Administratívne náklady súkromných zdravotných poisťovní na vybavenie žiadostí
o nedoplatkoch na zdravotnom poistení sú 29 645 eur. Ušetrené administratívne náklady súvisiace
so žiadosťou podanou elektronicky sú 532 433 eur a žiadosťou podanou písomne 1 845 112 eur,
čo spolu predstavuje 2 377 545 eur.
32/ Opatrenie č. 32 „Vypracovať a zverejniť kontrolný zoznam (checklist) povinností podnikateľa pri
otváraní prevádzkarne, v priebehu podnikania a pri kontrole. V prvej fáze budú spracované
checklisty pre právne predpisy, ktoré platia pre všetkých podnikateľov, v druhej fáze aj pre špecifické
sektory. Vypracovať a zverejniť zoznam najčastejších porušení v oblasti ochrany spotrebiteľa
a zoznam príkladov dobrej praxe.“ ušetrí čas, ktorý podnikatelia strávia oboznamovaním sa
s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ten sa zníži o min. 1h mesačne, čo pri
priemernej celkovej hodinovej cene práce 8,47 eur predstavuje náklad 102 eur ročne na jedného
podnikateľa. Časť legislatívy ochrany spotrebiteľa sa týka všetkých podnikateľských subjektov
(bezpečnosť výrobkov a služieb, označovanie..). Pri zohľadnení polovice podnikateľských subjektov
z celkového počtu 557 758 za rok 2017 predstavujú ušetrené administratívne náklady 28 445 658
eur.
Celkové ušetrené administratívne náklady podnikateľského prostredia po implementácii
uvedených opatrení budú v prvom roku 19 966 609 eur, v druhom roku 48 609 885 eur
a v ďalších rokoch 50 251 525 eur.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Ušetrené
náklady na 1
podnikateľa
Priame finančné
náklady

nie je možné
určiť

Ušetrené
náklady na celé
podnikateľské
prostredie v roku
2019
37 835

Ušetrené náklady
na celé
podnikateľské
prostredie v roku
2020
502 583

Ušetrené náklady
na celé
podnikateľské
prostredie
v ďalších rokoch
713 183
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Nepriame finančné
náklady
Administratívne
náklady
Celkové náklady
regulácie

nie je možné
určiť
nie je možné
určiť
nie je možné
určiť

44 630

211 561

521 562

19 966 609

48 609 885

50 207 935

20 049 074

49 324 029

51 486 269

Súhrnné náklady na jedného podnikateľa nie je možné určiť, pretože skladba jednotkových nákladov
je rôzna, napr. iné sú náklady pri podaní žiadosti elektronicky, kde je iný poplatok ako pri písomnej
žiadosti. Pri písomnej žiadosti sú dodatočné náklady na zaslanie poštou, podanie osobne spolu
s dopravnými nákladmi a pod. Taktiež každé opatrenie sa dotýka inej skupiny podnikateľov.

Celkové ušetrené ročné náklady podnikateľského prostredia po prijatí uvedených
opatrení budú v roku 2019 vo výške 20 049 074 eur, v druhom roku 49 324 029
a v ďalších rokoch 51 486 269 eur.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb?
Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov?
Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne
(špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie
cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov
na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila,
energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh nemá vplyv na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.

3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty,
ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh nemá vplyv na inovácie.
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