Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 a 6
a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov a o financovaní opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☐
Materiál legislatívnej povahy
☒
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK

Nerealizované z dôvodu bezodkladného
prerokovania vo vláde SR v súlade
s bodom c.4 uznesenia č. 114/2020

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Nepredkladá sa na MPK v súlade
s Čl. 10 ods. 8 Smernice na prípravu
a predkladanie materiálov na rokovanie
vlády Slovenskej republiky
marec 2020

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*
2. Definovanie problému

Nariadenie pomôže pri zabezpečení riešenia krízovej situácie pandémie koronavírusom COVID-19 v rámci
Slovenskej republiky. Ide o opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré môžu byť nasadené na realizáciu alebo
sa nariadením vlády Slovenskej republiky priamo zavedú.

3. Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom nariadenia opatrení hospodárskej mobilizácie je, spolu s inými nariadenými opatreniami
vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zabezpečiť zmiernenie
následkov krízovej situácie pandémie koronavírusu COVID-19.

4. Dotknuté subjekty
Niektoré opatrenia návrhu nariadenia dotknú určitých subjektov hospodárskej mobilizácie.

5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Vzhľadom na charakter a ciele návrhu neboli zvažované alternatívne riešenia definovaných problémov.

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

7. Transpozícia práva EÚ
Nie. Materiál sa netýka transpozície práva EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti**
Nie.

☐ Áno

☒ Nie

* 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 verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☐
☒
☐
☒
☒
☒
☒

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
Materiál nebude predmetom Predbežného pripomienkového konania, nakoľko nebude ani predmetom
medzirezortného pripomienkového konania a po schválení v Porade vedenia Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky sa predkladá hneď na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
V súčasnosti sa nedajú vyčísliť prípadné finančné výdavky na štátny rozpočet, kým nebudú nariadené opatrenia
hospodárskej mobilizácie realizované, pričom financovanie bude riešené podľa § 1 ods. 6 zákona
č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 a § 4 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Jana Staračková, odbor bezpečnosti a krízového riadenia MH SR
tel. č. 02/4854 1027
e-mail: jana.starackova@mhsr.sk

12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

