Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Správa o stave podnikateľského prostredia na Slovensku – nové znenie
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo hospodárstva SR
 Materiál nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu




Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*

14. 03. 2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády do 31.03. 2020,
nové znenie – jún 2020
SR*
2. Definícia problému
Predložená Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v jednotlivých kapitolách
mapuje rôzne aspekty aktuálneho stavu podnikateľského prostredia v SR.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom materiálu je charakterizovať stav a vývoj podnikateľského prostredia v Slovenskej republike
(v roku 2019).
Správa vychádza z porovnania výsledkov pravidelných hodnotení kvality podnikateľského prostredia
krajín sveta, t. j. Doing Business 2020 a The Global Competitiveness Report WEF 2019. Obsahuje aj
informáciu o kvalite podnikateľského prostredia meranej prostredníctvom Globálneho monitoringu
podnikania, tzv. prieskumu GEM, zhodnotenie investičného a inovačného prostredia na Slovensku
a vybrané aktivity MH SR v oblasti skvalitňovania podnikateľského prostredia – hodnotenie plnení
prvého, druhého a tretieho tzv. antibyrokratického balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského
prostredia, ktorých termín splatnosti bol stanovený v roku 2019, hodnotenie Akčného plánu RIA 2020
– Stratégie lepšej regulácie, priame formy podpory podnikania realizované MH SR, či pohľad MH SR
na vybraté trendy globálneho prostredia. Obsahuje aj informáciu o vplyve krízy spôsobenej pandémiou
Covid-19 na podnikateľské prostredie.
Cieľom materiálu je aj upozorniť na niektoré kľúčové zmeny v prostredí, ktoré by mohli mať naň
negatívny vplyv a zároveň načrtnúť kroky, ktoré by mali viesť k zlepšeniu.
4. Dotknuté subjekty
Predložený materiál má hodnotiaci charakter, neobsahuje úlohy, ani opatrenia, ktoré by mali jednotlivé
orgány verejnej moci plniť, prípadne zabezpečovať. Je určená širokej odbornej aj laickej spoločnosti a
z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že dotknutými subjektmi sú vláda SR, ústredné orgány
štátnej správy, orgány verejnej moci, verejnosť.
5. Alternatívne riešenia
Vzhľadom na informatívny charakter správy sa nepredkladajú alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
7. Transpozícia práva EÚ

 Áno

 Nie

Nie.
8. Preskúmanie účelnosti**
-

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu
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Žiadne
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Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne
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Žiadne





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne









Negatívne





Negatívne

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Jana Gajdošíková, Jana.Gajdosikova@mhsr.sk
Mgr. Miriam Fecenková, fecenkova@mhsr.sk
12. Zdroje
Informácie Štatistického úradu SR, NBS, Svetovej banky, PAS, Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny, Eurostat, European Innovation Scoreboard 2019, ITAS.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

