Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy




Charakter predkladaného materiálu

Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Začiatok: ..
Ukončenie: ..
november 2020

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády január 2021
SR*

2. Definícia problému
V Slovenskej republike doposiaľ absentovalo systematické znižovanie regulačných nákladov pre podnikateľov,
ktoré každým rokom pribúdajú v právnych predpisoch. Z tohto dôvodu sa vláda SR vo svojom programovom
vyhlásení vlády na rok 2020 (schválenom uznesením vlády SR č. 239/2020) zaviazala k zavedeniu princípu
„one in – two out“ do Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „JM“). Pre potreby
JM je tento princíp nazývaný „mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov“. V súvislosti so zavedením
nového princípu bolo potrebné aktualizovať doložku vybraných vplyvov, analýzu vplyvov na podnikateľské
prostredie a kalkulačku vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá sa stáva povinnou súčasťou analýzy vplyvov
na podnikateľské prostredie. Z aplikačnej praxe vyplývajú presnejšie zadefinovanie niektorých postupov a lehôt
a technické spresnenia.

3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predkladaného materiálu je aktualizácia Jednotnej metodiky, ktorá je primárne zameraná na zavedenie
princípu „one in – two out“, resp. mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov. Účelom tohto mechanizmu je
systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných nákladov pre
podnikateľské prostredie. V rámci tejto fázy aktualizácie JM ide o jednu zo zásadných zmien, zavádza nové
povinnosti pre predkladateľov legislatívnych materiálov s identifikovanými vplyvmi na podnikateľské
prostredie. Ďalšie zásadné úpravy a zmeny v JM vychádzajú z pripomienok členov Stálej pracovnej komisie
Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov a praxe uplatňovania JM, pričom smerujú k
zefektívneniu procesu posudzovania vybraných vplyvov.

4. Dotknuté subjekty
Ministerstvá a ostatné orgány verejnej moci – predkladatelia legislatívnych a nelegislatívnych materiálov na
rokovanie vlády SR, jej poradných orgánov, NR SR a jej poradných orgánov.
Podnikateľské subjekty budú ovplyvnené následne – pri kvantifikácii vplyvov predkladaných legislatívnych
materiálov, v ktorých predkladatelia uplatnia mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov.

5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. ponechanie súčasného stavu bez zmien, technických upresnení a
bez zavedenia princípu „one in – two out“. Uplatnenie nulového variantu by v praxi znamenalo nezastavenie
zvyšovania regulačných nákladov pre podnikateľov, nedodržanie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č.
239/2020, ktorým bolo schválené Programové vyhlásenie vlády SR na rok 2020 a tiež neodstránenie problémov
či technických spresnení, na ktoré poukázala aplikačná prax.

6. Vykonávacie predpisy
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Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

 Nie

7. Transpozícia práva EÚ

8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti mechanizmu odstraňovania byrokracie a nákladov (ďalej mechanizmus) sa
uskutoční v rámci prvej Správy o uplatňovaní mechanizmu odstraňovania byrokracie a nákladov,
ktorá bude predložená vláde SR v apríli 2022.
Kritériá, ktoré pri preskúmaní účelnosti budú využité:
- počet legislatívnych materiálov, vyhlásených v Zbierke zákonov SR, s kvantifikovanými nákladmi
na podnikateľské prostredie,
- počet legislatívnych materiálov, vyhlásených v Zbierke zákonov SR, pri ktorých sa uplatnil
mechanizmus a teda boli náklady i odstraňované,
- podiel odstránených nákladov (OUT) k zavedeným nákladom (IN) celkovo a pre jednotlivých
predkladateľov.
* 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 spoločnosti
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









Pozitívne



Žiadne

Áno



Pozitívne



Nie
Žiadne

Pozitívne



Pozitívne



Žiadne
Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne









Negatívne





Negatívne

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
Samotný predkladaný materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Výrazný pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie v podobe znižovania regulačných nákladov sa očakáva až po zavedení a uplatňovaní
mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov predkladateľmi v praxi, keď budú vyčísľované prínosy
predkladaných legislatívnych materiálov a odstraňované náklady v zmysle navrhovaného mechanizmu.
Predkladaným materiálom môže dôjsť k vplyvom na rozpočet verejnej správy. S týmto súvisiace vplyvy budú
musieť byť zabezpečené v rámci limitov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy, bez dodatočných
požiadaviek na rozpočet.

11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Petra Satinová, riaditeľka Odboru zlepšovania podnikateľského prostredia, petra.satinova@mhsr.sk
Mgr. Katarína Pavlíková, hlavný metodik lepšej regulácie, katarina.pavlikova@mhsr.sk
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12. Zdroje
Spolupráca a konzultácie s členmi Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie
vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
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