Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva SR
nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Materiál legislatívnej povahy

Termín začiatku a ukončenia PPK

Transpozícia práva EÚ
9.11.2018 – 20.11.2018

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

26.11.2018

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády Január-február 2019
SR*
2. Definícia problému
SR sa v hodnotení Doing Business 2019 Svetovej banky umiestnila na 42. mieste spomedzi 190
krajín. V Indexe globálnej konkurencieschopnosti sa umiestnila v celkovom hodnotení na 41. mieste
a treťom mieste v rámci V4. Komplexné hodnotenie podnikateľského prostredia je možné nájsť
v Správe o stave podnikateľského prostredia Slovenskej republike, ktorá je zverejňovaná
každoročne. Mnohé krajiny však svojimi deregulačnými aktivitami a podpornými nástrojmi pre
podnikateľov značne napredujú. Lepšie výsledky v rámci medzinárodných hodnotení je možné
dosiahnuť iba prostredníctvom výrazných reformných krokov. Rovnaký cieľ sleduje MH SR
prostredníctvom systematického znižovania regulačného zaťaženia. Predložený dokument obsahuje
36 opatrení s pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré predstavujú konkrétne úlohy
pre gestorov. Návrhy opatrení sa týkajú debyrokratizácie právnych predpisov, procesov a postupov
a sú zamerané predovšetkým na zjednodušenie pravidiel pre podnikateľov v oblasti otvárania
prevádzkarní a kontroly.
3. Ciele a výsledný stav
Materiál vychádza a nadväzuje aj na priority vlády SR zadefinované v Programovom vyhlásení
vlády SR na roky 2016 – 2020, kde sú uvedené nasledujúce priority:
Vláda vytvorí predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia SR voči krajinám OECD a EÚ
v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad postavenie SR v Doing Business.
Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v stavebníctve.
Vláda pristúpi ku krokom, ktoré povedú k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov v oblasti
daní.
S cieľom zvýšenia efektivity správy daní a účinnosti daňových kontrol vláda podporí ďalší rozvoj
procesov elektronizácie finančnej správy aj so zameraním na elektronickú výmenu potrebných
informácií s daňovými správami iných štátov.
V rámci podpory zlepšenia podmienok pre malé a stredné podniky sa bude vláda orientovať najmä
na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok, poskytovaných služieb.
Ambíciou MH SR je hľadať možnosti zlepšovania podnikateľského prostredia a zamerať sa na
prípravu a schválenie reálnych systematických opatrení, ktoré v konečnom dôsledku budú znamenať
zníženie byrokracie a odstránenie duplicitných dokladov, formulárov a dokumentov. Cieľom
materiálu je zníženie administratívnych a finančných nákladov podnikateľského prostredia
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a zlepšenie pozície Slovenska v rebríčku Doing Business. MH SR nadväzuje týmto dokumentom na
prvý balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorý bol schválený uznesením vlády
SR č. 327/2017 a druhý balíček opatrení schválený uznesením vlády SR č. 228/2018.
4. Dotknuté subjekty
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 zapísané v OR SR
Neziskové inštitúcie
Rozpočtové organizácie
Príspevkové organizácie
Ostatné neziskové inštitúcie
Fyzické osoby - podnikatelia spolu
Živnostníci

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

Ústredné orgány štátnej správy:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo
dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo
hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva
Štátna veterinárna a potravinová správa SR a regionálne správy
Slovenská obchodná inšpekcia
Stavebné úrady
Hlavný banský úrad
5. Alternatívne riešenia
MH SR v priebehu druhej polovice roka 2018 opäť 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 MH SR. Zdrojmi impulzov tiež boli Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020,
medzinárodné komparácie indikátorov Doing Business, či rebríčka Konkurencieschopnosti
Svetového ekonomického fóra a projekt hodnotenia podnikateľského prostredia na regionálnej
úrovni Subnational Doing Business. MH SR takto získalo takmer 100 impulzov. Išlo o podnety,
ktoré z rôznych príčin neboli riešené v predchádzajúcom období, resp. vznikli ako administratívna
záťaž v ostatnom období. V prípade tohto balíčka opatrení boli veľkým zdrojom podnetov aj vlastné
analýzy MH SR. 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. Na základe ďalšieho spracovania podnetov a
individuálnou komunikáciou so zodpovednými rezortmi sa zúčastnené strany zhodli na balíčku 36
opatrení.
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6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
Gestori úloh budú predkladať ministrovi hospodárstva informáciu o plnení opatrení na zlepšenie
podnikateľského prostredia v termíne do 31. januára v rokoch 2020 a 2021. Vyhodnotenie opatrení je
každoročne obsiahnuté v Správe o stave podnikateľského prostredia.
1. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy

☐

Pozitívne

☐

Žiadne

☒

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

☒

Áno

☐

Nie

☐

Čiastočne

☒

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

☒

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

Sociálne vplyvy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

☒

Pozitívne

☐

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP

Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
☒ Pozitívne
☐ Žiadne
☐ Negatívne
občana
vplyvy na procesy služieb vo
☐ Pozitívne
☒ Žiadne
☐ Negatívne
verejnej správe
10. Poznámky
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Všetky opatrenia budú mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Podrobnejšie údaje sú
uvedené v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Niektoré opatrenia budú mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Niektoré opatrenia budú
mať pozitívny vplyv vo forme nižšej miery pracovného zaťaženia, ktorú však momentálne nie je
možné vyčísliť. Podrobnejšie údaje sú uvedené v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Vplyv na informatizáciu spoločnosti
Opatrenia č. 18, 27, 29 budú mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Podrobnejšie údaje
sú uvedené v analýze vplyvov na informatizáciu.
Vplyv na služby verejnej správy pre občana
Zmenu existujúcej služby verejnej správy predpokladá opatrenie č. 28. Podrobnejšie údaje sú
uvedené v analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana.
11. Kontakt na spracovateľa
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Ing. Miloslav Andraško, miloslav.andrasko@mhsr.sk
12. Zdroje
Kalkulačka vyčíslenia nákladov MH SR
Štatistický úrad SR
Správa o stave podnikateľského prostredia v SR
Vlastné prepočty ministerstiev a úradov
Sprievodné materiály k legislatívnym materiálom
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na štátny rozpočet
V doložke vybraných vplyvov je uvedené, že návrh opatrení bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na
rozpočet verejnej správy, ktorý bude rozpočtovo zabezpečený. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej
správy je vyčíslený pozitívny vplyv na príjmy verejnej správy celkom vo výške 71 972 755 eur
(2019), 117 084 868 eur (2020) a 121 084 868 (2021) a negatívny vplyv na výdavky verejnej správy
celkom vo výške 13 296 000 eur (2018), 1 999 602 eur (2019), 3 273 102 eur (2020) a 2 073 102 eur
(2021). Negatívny vplyv na výdavky je uvedený v tej istej výške ako „financovanie zabezpečené v
rozpočte“. Zároveň sa v predkladacej správe uvádza, že finančné prostriedky v roku 2019 budú
hradené z kapitol príslušných zodpovedných gestorov opatrení bez dodatočných požiadaviek na štátny
rozpočet a finančné požiadavky na rok 2020 a 2021 si budú jednotlivé kapitoly uplatňovať pri
rokovaniach o rozpočte na roky 2020 až 2021. Z tohto dôvodu je potrebné zosúladiť predkladaciu
správu s tabuľkou č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy a s časťou 2. 1. 1.
AKCEPTOVANÁ – materiál nemá na rok 2019 rozpočtovo nekrytý vplyv.
Vo viacerých opatreniach (napr. opatrenie č. 18, č. 26, č. 27) sa uvádza, že budú mať negatívny vplyv
na rozpočet verejnej správy, ale nie je možné ich v súčasnosti kvantifikovať. V nadväznosti na
uvedené ich Komisia žiada jednoznačne zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutých subjektov
verejnej správy na roky 2018 až 2021 a uviesť to aj v časti 2. 1. 1.analýzy vplyvov.
AKCEPTOVANÁ – Bol doplnený text do časti 2.1.1. Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy:
18, 27, 28/ Vplyv opatrení 18, 27 a 28 na štátny rozpočet sa prejaví až v roku 2020 vzhľadom na ich
termín plnenia koncom roka 2019 alebo v priebehu roka 2020. Gestori úloh vykryjú náklady na
realizáciu týchto opatrení čiastočne z vlastných zdrojov na úkor vlastných neúčelových finančných
prostriedkov a čiastočne si jednotlivé rezorty budú potrebné finančné prostriedky nárokovať pri
príprave rozpočtu na roky 2020-2021.
Pri opatrení č. 28 sa uvádza, že predmetný IT systém na jednotnú evidenciu bude slúžiť primárne pre
účely poskytovania pomoci z EŠIF a všetky výdavky spojené s realizáciou tohto opatrenia je možné
financovať z finančných prostriedkov operačného programu Technická pomoc, resp. EÚ zdrojov. V
tabuľke č. 1 analýzy vplyvov sú však pri tomto opatrení kvantifikované výdavky štátneho rozpočtu, čo
Komisia žiada zosúladiť. K prostriedkom EÚ je potrebné doplniť aj spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu.
NEAKCEPTOVANÁ – Podľa informácie od gestora a spolugestora úlohy budú náklady na realizáciu
štúdie uskutočniteľnosti hradené v 100% výške z EŠIF . V časti 2.1.1. Analýzy vplyvov na rozpočet
verejnej správy je uvedené: „Keďže predmetný IT systém bude slúžiť primárne pre účely
poskytovania pomoci z EŠIF, všetky výdavky spojené s realizáciou tohto opatrenia je možné
financovať z finančných prostriedkov operačného programu Technická pomoc (keďže predmetný
systém bude slúžiť všetkým subjektom zapojeným do implementácie EŠIF).“
V tabuľke č. 1 v časti príjmov sa pri opatreniach č. 4, 5 a 17 uvádza zníženie príjmov z titulu
vypustenia povinnosti platiť správny poplatok, v týchto prípadoch je potrebné uvádzať rozpočtovú
kapitolu VPS, nie MZ SR a MDV SR. Zároveň Komisia podotýka, že pri opatreniach, týkajúcich sa
zníženia príjmov z titulu znížených poplatkov alebo neudelených sankcií podnikateľom sa uvádza, že
tento vplyv bude vyvážený nižšou mierou pracovného zaťaženia zamestnancov. Podľa názoru
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Komisie odôvodnenie nie je postačujúce a preto v zmysle § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov Komisia žiada k uvedených opatreniam doplniť
aj návrhy na úhradu znížených príjmov a uviesť to aj v časti 2. 1. 1 analýzy vplyvov.
AKCEPTOVANÁ – V časti 2.1.1. Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy je uvedené:
„Opatrenia č. 4, 5, 22 a 30 majú termín plnenia koncom roka 2019 a ich negatívny vplyv na rozpočet
verejnej správy sa prejaví až v roku 2020.“ Opatrenia č. 4 a 5 nezakladajú vyššie nároky na rozpočet
verejnej správy na roky 2018 a 2019. Ich vplyv bude až v roku 2020. V prípade opatrenia č. 17 budú
Finančné prostriedky v roku 2019 riešené z kapitoly príslušného gestora opatrenia č. 17. Finančné
prostriedky na pokrytie znížených príjmov z realizácie týchto opatrení od roku 2020 budú čiastočne
vykryté z vlastných zdrojov na úkor vlastných neúčelových finančných prostriedkov gestorov a v
rokoch 2020-2021 budú čiastočne riešené pri tvorbe rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.
Výdavky k opatreniu č. 23, týkajúceho sa zavádzania systému e-kasa je potrebné zosúladiť podľa
doložky vybraných vplyvov k materiálu „Návrh 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 - nové znenie“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 428 z 26. 9. 2018. V tejto
súvislosti Komisia žiada v časti 2.1.1. Financovanie návrhu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej
správy doplniť do odseku k opatreniu č. 23 informáciu, že vplyvy na rozpočet verejnej správy
súvisiace s opatrením č. 23 sú v tomto materiáli uvedené len pre informáciu, nakoľko sú už obsiahnuté
v samostatnom materiáli „Návrh 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 nové znenie“.
AKCEPTOVANÁ – Do časti 2.2.4. Analýzy vplyvov na RVS bol doplnený text: „Vplyvy na
rozpočet verejnej správy súvisiace s opatrením č. 24 sú v tomto materiáli uvedené len pre informáciu,
nakoľko sú už obsiahnuté v samostatnom materiáli „Návrh 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 - nové znenie“.
K opatreniu č. 28 „Jednotná evidencia veľkostnej kategórie podnikov“ Komisia uvádza, že rozdelenie
podnikov do veľkostných kategórií podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, ktoré vychádza zo Smernice EP a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných
závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov,
ktorou sa mení Smernica EP a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS
(Ú. v. RÚ L 182, 29.6.2013) nekorešponduje so znením Prílohy I. nariadenia Komisie (EÚ) č.
651/2014 v platnom znení (Príloha I). Relevantné údaje z registra účtovných závierok (RUZ),
informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je MF SR môžu prispieť k napĺňaniu
navrhovaného národného systému jednotnej evidencie veľkostnej kategórie podnikov, ale RUZ
nedisponuje požadovanými údajmi v súlade s Prílohou I., prípadne sú v inom rozsahu ako sú
potrebné na splnenie požiadaviek Prílohy I. Z uvedeného dôvodu by bolo potrebné rozšírenie rozsahu
tlačív účtovných závierok o príslušné údaje, ktoré by na jednej strane zvýšilo administratívne
zaťaženie podnikateľa na zostavenie účtovnej závierky a na strane druhej zvýšenie verejných
prostriedkov na zmenu informačných systémov FS SR na podávanie účtovných závierok a následne
potreby na rozšírenie RUZ o uvádzanie týchto položiek v rámci štruktúrovaných a vyťažovaných
údajov. Ak sa bude požadovať, aby informácie poskytoval Register účtovných závierok bude
potrebné upraviť informačné systémy, ktorých správcom je MF SR a Finančné riaditeľstvo SR,
dopracovať požadované údaje do účtovnej závierky a zabezpečiť ich vyťažovanú formu. Z uvedeného
dôvodu je potrebné doplniť analýzu vplyvov aj o tieto náklady, a to aj v prípade, keď prípadné nároky
na zmeny týchto systémov budú financované z finančných prostriedkov operačného programu
Technická pomoc.
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NEAKCEPTOVANÁ – Gestor a spolugestor úlohy sú si vedomí skutočnosti, že veľkostná kategória
účtovnej jednotky, ktorá je uvádzaná v účtovnej závierke nezodpovedá veľkostnej kategórii podniku,
ktorá je definovaná v príslušnej legislatíve EU a má byť overovaná navrhovaným systémom. V
súčasnosti sa nepočíta s tým, že by tento údaj bol používaný v rámci národného systému jednotnej
evidencie veľkostnej kategórie. Zámerom je, že z registra účtovných závierok sa budú získavať iba
údaje o ročnom obrate a bilančnej sume dotknutých účtovných jednotiek, pričom samotná
identifikácia účtovných jednotiek, ktoré majú byť vyhodnocované ako jeden podnik, by prebiehala na
základe údajov z iných registrov (Obchodného registra, Živnostenského registra, informačných
systémov Centrálneho depozitára cenných papierov a pod.). Jedným z možných zdrojov údajov o
ročnom obrate a bilančnej sume pri veľkej časti účtovných jednotiek môže byť aj verejné API registra
účtovných závierok, ktoré tieto údaje už v súčasnosti poskytuje na automatizované spracovanie, jeho
využitie by teda nezakladalo potrebu úprav existujúcich informačných systémov. Skutočná potreba
úprav jednotlivých referenčných registrov a finančné náklady s tým spojené však budú predmetom
štúdie uskutočniteľnosti, ktorou bude overovaná realizovateľnosť tohto opatrenia a nie je ich možné v
súčasnosti identifikovať ani kvantifikovať.
Predložený materiál Komisia žiada v jednotlivých rokoch zabezpečiť v rámci schválených limitov
dotknutých subjektov verejnej správy (aj za oblasť zamestnanosti) bez dodatočných požiadaviek na
rozpočet verejnej správy. V nadväznosti na vyššie uvedené pripomienky Komisia žiada upraviť
doložku a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy.
ČIASTOČNE AKCEPTOVANÁ – Materiál nemá na rok 2019 rozpočtovo nekrytý vplyv. Finančné
prostriedky na realizáciu opatrení od roku 2020 budú čiastočne vykryté z vlastných zdrojov na úkor
vlastných neúčelových finančných prostriedkov gestorov a čiastočne riešené pri tvorbe rozpočtu
verejnej správy na príslušné roky.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie pri opatrení č. 23 vypustiť text odkazu
č. 1 „V sektore ubytovania a služieb reštaurácií a v sektore služieb bola vo výške takmer 70% z
potenciálnych hodnôt DPH“, nakoľko daná formulácia nezodpovedá textu, na ktorý odkazuje.
AKCEPTOVANÁ – text vypustený.
K analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana
V bode 7.2.2 Časový vplyv Komisia navrhuje uvedené premiestniť do časti 7.2.1 Zníženie nepriamych
finančných nákladov, keďže uvedený výpočet je znížením nepriamych finančných nákladov pre
občana a v časti zníženie času vybavenia požiadavky Komisia navrhuje uviesť, že občanovi zaniká
povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy, a teda už nebude musieť vynaložiť žiadny čas na
vybavenie uvedenej povinnosti.
ČIASTOČNE AKCEPTOVANÁ – Výpočet hodnoty času žiakov a študentov je len informatívny,
pretože ich prioritnou úlohou je štúdium, za ktoré nepoberajú odmenu a doterajšie získavanie potvrdení
o návšteve školy a jeho doručovanie vykonávali v čase svojho voľna. Nejde teda o zníženie
nepriamych finančných nákladov. Z tohto dôvodu sme informatívne ohodnotenie času žiakov
a študentov ponechali v časti 7.2.2 Časový vplyv. Bol však doplnený nasledujúci text: „Občanovi
zaniká povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy, a teda už nebude musieť vynaložiť žiadny
čas na vybavenie uvedenej povinnosti.“
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné
stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho
dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
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