Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
☐

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

☐ iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
☒ na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrhom nariadenia budú dotknutí dodávatelia množiteľského materiálu.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie sa realizovali verejnou formou od 5.3. do 5.4.2020. Neboli vznesené žiadne pripomienky, návrhy,
námety, podnety ani výhrady.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.0 Opis a vyčíslenie pozitívnych vplyvov
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte
a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Žiadne priame náklady na strane podnikateľov sa nepredpokladajú.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný
návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Je možný vznik nepriamych nákladov na strane podnikateľov v súvislosti s plnením požiadaviek, ktoré však
nie je možné kvantifikovať. Podnikatelia budú realizovať opatrenia súvisiace s ochranou pred škodcami, ktoré
však vykonávali i podľa doterajšej právnej úpravy. Nové povinnosti nepribudli, len sa príslušné postupy
upravujú oveľa podrobnejšie a pribudli nové typy škodcov, v dôsledku čoho sa zvyšuje pracnosť a prípadné
straty. Podrobnejšia úprava sa týka najmä zabezpečenia priestorov výroby množiteľského materiálu tak, aby
boli splnené požiadavky na jeho výrobu, najmä vizuálne a iné kontroly a odstraňovanie množiteľského
materiálu, ktorý má znaky napadnutia určenými škodcami.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich
informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy
predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Je možný vznik administratívnych nákladov na strane podnikateľov v súvislosti s plnením požiadaviek, ktoré
však nie je možné kvantifikovať.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
Celkové náklady regulácie

N/A
N/A
N/A
N/A

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
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Náklady na celé podnikateľské
prostredie
N/A
N/A
N/A
N/A

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude
mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s
niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre
mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných
investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných
trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Žiadne negatívne ovplyvnenie konkurencieschopnosti sa nepredpokladá.
Predloženým návrhom nariadenia vlády SR sa preberajú do právneho poriadku SR ustanovenia, ktorými sa
ustanovujú dodatočné opatrenia, pokiaľ ide o regulovaných nekaranténnych škodcov.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné
známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Navrhované nariadenie vlády nebude mať priamy vplyv na inovácie.

8

