Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky



Materiál nelegislatívnej povahy
 Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu


Termín začiatku a ukončenia PPK

-

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

-

Transpozícia práva EÚ

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády Apríl 2020
SR*
2. Definícia problému
Navrhovaná právna úprava reaguje na súčasnú situáciu spojenú so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby Covid-19, ktorá má negatívne dopady aj na činnosť Súdnej rady Slovenskej republiky. Zákonná úprava
neobsahuje v súčasnosti možnosť vykonať zasadnutie súdnej rady elektronickými prostriedkami. Zákonná úprava
v súčasnosti nerieši ani situáciu zabezpečenia riadneho chodu súdnej rady v prípadoch, kedy funkcia predsedu
a podpredsedu súdnej rady nie je obsadená.

3. Ciele a výsledný stav
Navrhovaná právna úprava umožňuje – po vzore vlády – aj súdnej rade vykonávať svoje zasadnutia
elektronickými prostriedkami na prenos obrazu a zvuku. A zároveň zavádza mechanizmus, ktorý zabezpečí riadne
fungovanie súdnej rady v čase kedy nie je funkcia predsedu a podpredsedu súdnej rady obsadená.

4. Dotknuté subjekty
Podnikatelia, fyzické osoby, právnické osoby, súdy.

5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.

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



Áno

 Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Materiál nie je transpozičným opatrením.

8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
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









Pozitívne



Žiadne

Áno



Nie

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Pozitívne



Žiadne
Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne









Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo
 Pozitívne
a rodinu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana  Pozitívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Pozitívne



Žiadne





Žiadne



Žiadne




Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Za sekciu legislatívy:
JUDr. Juraj Palúš, sekcia legislatívy, juraj.palus@justice.sk.

12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania (PPK), preto nie je k dispozícii stanovisko
Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK. Nevykonanie
PPK je odôvodnené tým, že materiál bol pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu, v súvislosti so
šírením ochorenia Covid-19 a urgentnosť situácie neumožňovala vykonať PPK.

