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Zoznam skratiek
BOZP

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

DIČ

daňové identifikačné číslo

DPH

daň z pridanej hodnoty

ECU

Evidencia cudzincov s povoleným pobytom na území SR

EFTA

Európske združenie voľného obchodu

EIA

posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

eID

elektronická identifikačná karta

EK

Európska komisia

EKG

Elektrokardiografia

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ

Európska únia

FO

fyzická osoba

HACCP

Príručku správnej hygienickej praxe (Systém analýzy rizika a stanovenia kritických
kontrolných bodov)

IP

Inšpektorát práce

JKM

jednotné kontaktné miesto

KEP

elektronický podpis

MDV SR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MS SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MSP

malé a stredné podniky

MŠVVŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NBÚ

Národný bezpečnostný úrad

ORSR

Obchodný register Slovenskej republiky

PO

právnická osoba
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PZ

policajný zbor

RHCP

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície

RÚVZ

regionálny úrad verejného zdravia

RVPS

Regionálne veterinárne a potravinové správy

SOI

Slovenská obchodná inšpekcia

SR

Slovenská republika

SÚ

stavebný úrad

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ŠVPS

Štátna veterinárna a potravinová správa

ÚNMS SR

Úrad pre normalizáciu a metrológiu a skúšobníctvo SR

ÚOOÚ SR

Úrad na ochranu osobných údajov

ÚPVII

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

UTF-8

bezstratové kódovanie s variabilnou dĺžkou určené pre Unicode znaky

ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva SR

ÚOOÚ SR

Úrad na ochranu osobných údajov

XML

druh elektronického súboru

VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa

VTZ

vyhradené technické zariadenia

ZÚ SR

zastupiteľské úrady Slovenskej republiky

ŽR SR

Živnostenský register Slovenskej republiky
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Úvod
Podnikateľské prostredie je prierezovou agendou a zmeny v jednotlivých politikách,
či smerovaniach agend štátnej správy sa ho priamo dotýkajú a ovplyvňujú ho. Preto by malo
byť vnímané ako agenda každého rezortu. V nadväznosti na toto konštatovanie sú predložené
opatrenia výsledkom pokračujúcej spolupráce a širokého konsenzu ústredných orgánov
štátnej správy zastúpených v Medzirezortnej pracovnej skupine na najvyššej úrovni pre Doing
Business nadväzujúc pritom na dlhodobú kontinuálnu prioritu vlády SR – uľahčovanie
podnikania odbúravaním neopodstatnených regulačných bariér a byrokracie, ktoré
podnikateľom spôsobujú dodatočné finančné náklady, či časové zaťaženie.
SR sa v hodnotení Doing Business 2019 Svetovej banky umiestnila na 42. mieste
spomedzi 190 krajín a treťom mieste v rámci V4. V Indexe globálnej konkurencieschopnosti
sa umiestnila v celkovom hodnotení na 41. mieste a opäť na treťom mieste v rámci V4.
Komplexné hodnotenie podnikateľského prostredia je možné nájsť v Správe o stave
podnikateľského prostredia v 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 v kľúčových oblastiach podnikania. Tento
cieľ sleduje MH SR prostredníctvom systematickej spolupráce s kompetentnými rezortmi a
znižovaním regulačného zaťaženia nielen na úrovni legislatívy ale aj v podnikateľskej praxi.
Za týmto účelom bola o. i. rozšírená spolupráca so Svetovou bankou o projekt hodnotenia
podnikateľského prostredia na regionálnej úrovni, ktorého výsledkom sú aj niektoré
z predkladaných opatrení.
V kontexte predloženého materiálu ide na jednej strane o dosiahnutie zlepšenia
postavenia Slovenska v medzinárodných komparáciách ako atraktívneho miesta pre
investorov, na druhej strane o nastavenia prostredia, v ktorom sa dobre podniká.
Štruktúra opatrení je rovnaká ako bola pri prvom a druhom súbore opatrení, teda každé
opatrenie obsahuje samotné znenie opatrenia, popis súčasného stavu danej problematiky, a to
najmä príslušných paragrafových znení zákonov, či praktického uplatňovania regulácie, popis
záťaže a nákladov na podnikateľské prostredie, ktoré musia vynaložiť podnikatelia, dôvody
na zmenu (argumenty), t. j. prečo sa opatrenie navrhuje, termín jeho realizácie, identifikácia
príslušnej legislatívy v prípade ak z textu priamo nevyplýva, zodpovedného gestora a
spolugestorov, prínos opatrenia pre podnikateľské prostredie a popis vybraných vplyvov buď
opisne, alebo ak je to možné aj vyčíslením úspory nákladov.
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1. Medzirezortná pracovná skupina na najvyššej úrovni pre Doing
Business
Medzirezortná pracovná skupina na najvyššej úrovni pre Doing Business (ďalej len
„medzirezortná skupina“) bola v roku 2016 zriadená MH SR ako diskusná platforma
ústredných orgánov štátnej správy na systematické zlepšovanie postavenia SR voči
krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia, najmä Doing Business
Svetovej banky, a uľahčovanie podnikania odbúravaním neopodstatnených regulačných
bariér a byrokracie, ktoré podnikateľom spôsobujú dodatočné finančné náklady, či časové
zaťaženie. Medzirezortná skupina je efektívnym nástrojom v procese prípravy návrhov
na zlepšenie podnikateľského prostredia, keďže na jej pôde prebieha odborná diskusia
o realizovateľnosti návrhov a možnostiach jednotlivých ústredných orgánov.
Medzirezortná skupina sa aktuálne skladá zo zástupcov 15 ústredných orgánov
štátnej správy (MH SR, MF SR, MPSVR SR, MS SR, MDV SR, MV SR, MŠVVŠ SR,
ŠÚ SR, ÚPPVII, MK SR, MPRV SR, MŽP SR, NBÚ, ÚNMS SR a ÚOOÚ SR).
MH SR v priebehu druhej polovice roka 2018 opäť vyzvalo zástupcov
podnikateľského prostredia na predkladanie podnetov na zlepšenie podnikateľského
prostredia. Zároveň bola výzva na predkladanie zverejnená aj na web stránke 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
v spolupráci so Svetovou bankou. MH SR takto získalo takmer 100 impulzov. Išlo o
podnety, ktoré zatiaľ neboli riešené , resp. vznikli ako administratívna záťaž v ostatnom
období. V prípade tohto balíčka opatrení boli veľkým zdrojom podnetov aj vlastné
analýzy MH SR z oblasti zakladania prevádzok. V priebehu augusta a septembra 2018
boli kompetentným gestorom zaslané alebo individuálne prerokované 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 predkladáme balíček 36
opatrení premietnutých do 37 úloh.
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2. Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia III.
Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. Účasť Inšpektorátu práce na povoľovacom konaní
Vydať a zverejniť metodické usmernenie k zákonu č.
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vo vzťahu k účasti
Inšpektorátu práce na povoľovaní stavieb a z toho
vyplývajúcich povinností.

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Z metodického usmernenia inšpektorátov práce bude zrejmé,
že inšpektorát práce (ako dotknutý orgán) nemá povinnosť,
ale možnosť na základe upovedomenia stavebného úradu
uplatniť svoje stanovisko pri povoľovaní stavieb a pri
kolaudácii stavieb, čím sa zníži miera účasti inšpektorátov
práce na kolaudačných konaniach. Účasť a záväzné
stanovisko inšpektorátu práce sa vyžaduje spravidla len pri
kolaudácii týchto stavieb:
- prevádzky, v ktorých sa vykonávajú rizikové práce alebo
- prevádzky, v ktorých sa nachádzajú vyhradené technické
zariadenia alebo
- prevádzky s vyšším počtom zamestnancov ako 50.
Pri povoľovaní stavieb a ich zmien sa stanovisko IP v zásade
nevyžaduje.
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 7 ods.
3 písm. c) stanovuje:
„Inšpektorát práce
c) uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní
a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ
a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je
zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh,“.
Aj keď inšpektorátom práce nevyplýva zákonná povinnosť
zúčastňovať sa povoľovaní stavieb a ich zmien
a kolaudačných konaní, výklad predmetného ustanovenia
inšpektorátmi práce je rôzny, čím vznikajú neodôvodnené
rozdiely v ich činnosti.
Administratívna záťaž kladená na zamestnávateľa a fyzickú
osobu, ktorá aj pri povoľovacom konaní je povinná
zabezpečiť účasť IP a požiadať o vydanie záväzného
stanoviska v priebehu tohto konania. Časová záťaž.
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Dôvody na zmenu (argumenty)

Z aplikačnej praxe vyplýva, že IP sa povoľovania stavieb
nezúčastňuje, nakoľko svoju účasť pri niektorých typoch
stavieb, prípadne zmenách stavieb, nepovažujú za potrebnú.
Niektoré stavebné úrady naopak stále prizývajú IP.
Pri kolaudačných konaniach nie je účasť IP potrebná vo
všetkých prípadoch (prevádzky, v ktorých sa nevykonávajú
rizikové práce, v ktorých sa nenachádzajú technické
zariadenia a i.), výklad legislatívnej úpravy je však
rozdielny, čo spôsobuje záťaž IP i podnikateľov.
Účasť na povoľovacích a kolaudačných konaniach je pre IP
časovo a personálne náročná, čo limituje využitie kapacít IP
na iné aktivity (vybavovanie podnetov, kontrolná činnosť
a i.).

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

Gestor a spolugestori

MPSVR SR

Legislatíva
Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7 ods. 3 písm. c)
Zníženie administratívnej a časovej záťaže. Hospodárnosť
konania. Odbremenenie inšpektorátov práce.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie. Pri získavaní záväzného stanoviska vznikajú
podnikateľom náklady na vypracovanie žiadosti (19 eur)
poskytnutie dokladov a informácií (6 eur), súčinnosti (10
eur) a cestovné náklady (11,60 eur), čo predstavuje náklad
na jedného podnikateľa 46,60 eur. V roku 2017 sa IP
zúčastnil na 4835 kolaudačných konaniach. Ak by sa účasť
IP nevyžadovala pri polovici konaní, ušetrený náklad by
predstavoval 112 655 eur.
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2. Odborná spôsobilosť pri vydávaní osvedčení

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Prijať opatrenia v oblasti overovania odbornej
spôsobilosti a vydávania preukazov a osvedčení
oprávňujúcich
obsluhovať
resp.
opravovať
vyhradené technické zariadenia na základe analýzy
v expertnej skupine tak, aby bola odstránená
administratívna záťaž kladená na fyzické osoby –
žiadateľov a podnikateľov.
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov stanovuje, že fyzická osoba
môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, t. j. stroj,
zariadenie, prístroj alebo nástroj a vykonávať určené
pracovné činnosti, t. j. obsluhu pracovných prostriedkov,
odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ, opravy
vyhradených technických zariadení len na základe:


platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej
len „preukaz“) alebo platného osvedčenia
na vykonávanie činnosti (ďalej „osvedčenie“)
vydaného príslušným inšpektorátom práce, osobou
oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, strednou
školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a
študentov na výkon povolania,



dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb
na obsluhu pracovného prostriedku vydaného
osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie,

dokladu o overení odborných vedomostí vydaného
revíznym technikom, ak to ustanovujú právne
predpisy na zaistenie BOZP.
Proces vydania dokladu o odbornej spôsobilosti vo
vzťahu k BOZP:
Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo
dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na
obsluhu pracovného prostriedku vydaného osobou
oprávnenou na výchovu a vzdelávanie je:




vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na
zaistenie BOZP neustanovujú inak,



vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na
zaistenie BOZP,



zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na
vykonávanie určených pracovných činností, t. j.
obsluhu
pracovných
prostriedkov,
odborné
prehliadky a odborné skúšky VTZ a opravy VTZ,



absolvovanie

odbornej

prípravy

v

rozsahu
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ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie
BOZP,


Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva
Prínos

Popis vybraných vplyvov

overenie odborných vedomostí.

Preukaz a osvedčenie na obsluhu pracovného prostriedku
– VTZ
príslušný IP vydáva na základe písomnej
žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na
ktorú žiada vydať preukaz a osvedčenie. Fyzická osoba
k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie
uvedených podmienok, t. j. originály dokladov, resp.
úradne overené kópie dokladov.
Administratívna záťaž kladená na fyzickú osobu, ktorá
môže obsluhovať určený pracovný prostriedok, t. j. stroj,
zariadenie, prístroj alebo nástroj a vykonávať určené
pracovné činnosti vo vzťahu k VTZ.
Z aplikačnej praxe vyplýva, že žiadatelia, ktorí majú
záujem o vydanie osvedčenia na opravu alebo odborné
prehliadky a odborné skúšky VTZ a preukazu na obsluhu
VTZ nemajú kompletnú dokumentáciu alebo táto
dokumentácia stratila platnosť na účely podania žiadosti.
Tým sa proces overenia odbornej spôsobilosti
neopodstatnene komplikuje a predlžuje.
15. 09. 2019
MPSVR SR
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zníženie administratívnej záťaže. Hospodárnosť konania.
Väčšia
prepojenosť
a súčinnosť.
Odbremenenie
inšpektorátov práce.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie. Žiadateľ nebude musieť duplicitne získavať
potrebné prílohy za účelom ich formálneho overenia, čo
predstavuje
ušetrené
náklady
na
poskytnutie
informácie/podanie žiadosti alebo návrhu (6 eur)
a cestovné náklady (11,60 eur), čo predstavuje náklad na
jedného podnikateľa 17,60 eur. V roku 2017 vydal IP
686 osvedčení a 4177 preukazov pre osoby na opravu
resp. obsluhu VTZ, čo predstavuje náklad 85 588 eur.
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Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Zrýchlenie zápisu oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Legislatíva
Prínos
Zodpovedný subjekt
Termín plnenia
Popis vybraných vplyvov

Spojiť krok zápisu do registra FO v športe ako
športový odborník so zápisom oprávnenia na
podnikanie do registra FO v športe.
Stanoviť lehotu 15 pracovných dní na zápis
oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe, ak
FO spĺňa všetky podmienky na podnikanie
a ohlásenie je kompletné.
Keď chce FO vykonávať činnosť športového odborníka
ako podnikanie (tréner, inštruktor športu, rozhodca,
športový masér a pod.) musí v súčasnosti vykonať 2
kroky:
1) zápis do registra FO v športe ako športový odborník
(MŠVVaŠ SR zasiela elektronicky potvrdenie)
2) zápis oprávnenia na podnikanie do registra FO
v športe. MŠVVaŠ SR odporúča požiadať o zápis na
JKM, je možné podať žiadosť aj priamo doručením na
MŠVVaŠ SR.
Na zápis oprávnenia na podnikanie do registra FO
v športe neexistuje zákonná lehota.
Žiadosti podané prostredníctvom JKM sú vybavované
prednostne, z aplikačnej praxe však vyplýva, že aj pri
podaní cez JKM zápis oprávnenia na podnikanie (krok 2)
trvá niekoľko mesiacov.
Administratívne náklady spojené s podávaním dvoch
návrhov na zápis (časové, personálne).
V porovnaní s ohlasovaním voľných, remeselných
a viazaných živností na MV SR je proces ohlásenia
športovej živnosti výrazne dlhší. Ak FO v iných
sektoroch splnia všetky podmienky na podnikanie
a ohlásenie je kompletné, JKM im vydá osvedčenie
o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní. FO,
ktoré chcú podnikať ako športový odborník, sú tak
v porovnaní s inými živnostníkmi značne znevýhodnené.
§ 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zrýchlenie procesov a uľahčenie začatia podnikania pre
FO v športe.
MŠVVaŠ SR
31. 03. 2019
V roku 2017 (prvý rok existencie registra) bolo
zaregistrovaných 1519 FO v športe, k 31.8.2018 to bolo
323 osôb. Pri podávaní žiadosti o zápis oprávnenia na
podnikanie vznikajú náklady na vypracovanie žiadosti
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(19 eur) poskytnutie dokladov a informácií (6 eur),
súčinnosti (10 eur) a cestovné náklady (11,60 eur), čo
predstavuje náklad na jedného podnikateľa 46,60 eur.
V prípade 600 podaných žiadostí za rok to predstavuje
náklad 27 960 eur.
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Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR
4. Schvaľovacie konanie vs. oznamovacia povinnosť

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh legislatívnej
úpravy identifikujúci prevádzky, na ktoré sa bude
vzťahovať oznamovací režim (ide o kancelárske
priestory, administratívne prevádzky, maloobchod,
ktorého predmetom podnikania nie sú potraviny a i.).
Návrh legislatívnej úpravy vychádza z analýzy
vykonanej v rámci Národného projektu „Optimalizácia
procesov verejného zdravotníctva“.
Oznámenie prevádzky nebude spoplatnené.
Každý podnikateľský priestor musí byť uvedený do
prevádzky RÚVZ, na základe žiadosti o posudok k návrhu
na uvedenie priestorov do prevádzky. Povinnosť je uložená
všetkým podnikateľom na všetky priestory, v ktorých sa
plánuje vykonávať podnikateľská činnosť. K návrhu je
potrebné zaplatiť správny poplatok 50 eur. Po prijatí žiadosti
RÚVZ posúdi predloženú dokumentáciu, vykoná obhliadku
priestoru a následne vo veci vydá rozhodnutie. Zákonná
doba na vybavenie je 30 dní. Vydaním kladného rozhodnutia
sú priestory uvedené do prevádzky.
Posudková činnosť je v zmysle zákona chápaná ako proces
posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov
z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné
zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného
stanoviska alebo rozhodnutia. Rozhodnutie o návrhoch na
uvedenie priestorov do prevádzky je však vyžadované aj
pri takých typoch prevádzok, pri ktorých je negatívny vplyv
na verejné zdravie minimálny (napr. kancelárske priestory,
administratívne
prevádzky,
maloobchod,
ktorého
predmetom podnikania nie sú potraviny).
Uvádzaním do prevádzky RÚVZ aj takých priestorov,
ktorých negatívny vplyv na verejné zdravie je minimálny,
vznikajú podnikateľom náklady:
priame finančné náklady spojené so správnym poplatkom za
podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na
uvedenie priestorov do prevádzky vo výške 50 eur (25 eur
v prípade kompletnej, elektronicky podanej žiadosti).
Nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr.
prenájom priestorov po dobu 30 dní, kým RÚVZ vydá
rozhodnutie. Pred týmto momentom nemôže byť
podnikateľská činnosť v prevádzke vykonávaná.
Administratívne náklady spojené s podaním žiadosti
a predkladaním celého radu príloh, v zmysle zákonných
požiadaviek.
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Dôvody na zmenu (argumenty)

Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Neúmerná priama, nepriama aj administratívna záťaž pre
podnikateľov spojená s povoľovacím procesom v takých
typoch prevádzok, pri ktorých je reálne riziko spojené
s ohrozením verejného zdravia minimálne.
Zbytočné zaťaženie RÚVZ, ktoré sa musí vyjadrovať aj
k takým prevádzkam, v prípade ktorých je riziko
negatívneho vplyvu na verejné zdravie minimálne.
Ku kontrole priestorov môže dôjsť zo strany RÚVZ formou
ex post kontroly priestorov po oznámení podnikateľským
subjektom.
15. 09. 2019
MZ SR
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (§ 13)
Legislatívnou úpravou bude pri prevádzkach, u ktorých je
miera rizika nízka, resp. zanedbateľná (napr. kancelárske
priestory) vyžadované pre uvedenie priestorov do prevádzky
len oznámenie. Týmto spôsobom sa pri uvádzaní tohto
druhu priestorov do prevádzky ušetria podnikateľom priame,
nepriame aj administratívne náklady.
V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na
uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu
v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do
skúšobnej prevádzky.
Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok
s minimálnym rizikom, ktoré boli uvedené do prevádzky je
2 725.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie vo výške 1 673 834,65 eur.
Ušetrené náklady na jedného podnikateľa sú 686,60 eur.
Pri prevádzkach s minimálnym rizikom, bude podnikateľ
uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon
podnikateľ neplatí správny poplatok, čím ušetrí 50 eur pri
písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej
elektronickej žiadosti.
Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do
prevádzky podaných v papierovej podobe je 2/3 z celkového
počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných papierovo
1816,6 x 50 eur kolok je 90 833,3 eur) a 1/3 žiadostí
podaných elektronicky (celkový počet žiadostí podaných
elektronicky 908,3 x 25 eur je 22 708,3 eur).
Celkové ušetrené náklady na správnom poplatku sú
113 541,663 eur.
S podaním žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky sú
spojené aj cestovné náklady. Ušetrené cestovné náklady pri
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písomnom podaní činia 15 804,99 eur, ktoré podnikatelia
ušetria pri prevádzkach s minimálnym rizikom.
Realizáciou opatrenia sa znížia aj administratívne náklady
na podnikateľské prostredie. Pri prevádzkach s minimálnym
rizikom sa pri uvádzaní tohto druhu priestoru do prevádzky
ušetria podnikateľom aj mzdové náklady na zamestnancov.
Pri priemernej hodinovej celkovej cene práce 8,47 eur na
zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 592,90
eur (odhad 70 hodín pracovného času x 8,47 eur). Pri
elektronickom podaní podnikateľ ušetrí 423,56 eur na
zamestnanca (odhad 50 hodín pracovného času x 8,47 eur).
V súhrnne všetkých prevádzok s minimálnym rizikom
otvorených za príslušný kalendárny rok, podnikateľské
subjekty celkovo ušetria 1 461 829,96 eur.
Pri prevádzkach s minimálnym rizikom podnikatelia nebudú
podávať žiadosti, priestory uvádzané do prevádzky sa budú
len oznamovať, tzn., že podnikateľ bude odbremenený od
predkladania žiadosti a značného množstva príloh (7 príloh
– napr. doklad o oprávnení na podnikania, doklad
príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na
posudzovaný účel atď.). Priemerný náklad na predloženie
dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej
podobe a 3 eurá, ak sa dokument predkladá v elektronickej
podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej
podobe takto ušetrí 35 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť
v elektronickej podobe ušetrí 21 eur.
Navrhovaným opatrením sa znížia náklady na zrušenie
povinnosti podávať žiadosť o 82 658,03 eur.
Celkové administratívne náklady opatrenia sú 1 544 488 eur.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy vo výške 113 542 eur z dôvodu vypustenia
povinnosti platiť správny poplatok za podanie žiadosti pri
prevádzkach s minimálnym rizikom.
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5. Zjednodušenie procesu schvaľovania prevádzok, ktoré už boli raz RÚVZ schválené

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh legislatívnej
úpravy, podľa ktorej prevádzka, v ktorej nastáva len
zmena osoby podnikateľa, sa uvádza do prevádzky
oznámením bez správneho poplatku. Návrh legislatívnej
úpravy vychádza z analýzy vykonanej v rámci
Národného projektu „Optimalizácia procesov verejného
zdravotníctva“.
V súčasnosti je potrebné žiadať o uvedenie priestorov do
prevádzky a vykonať opätovnú prehliadku aj:
a) v prípade prevádzky, v ktorej bola vykonávaná tá istá
podnikateľská činnosť, a v ktorej dochádza k zmene
podnikateľského subjektu vykonávajúceho túto činnosť
(napr. priestory masážneho salónu, v ktorých dôjde k
zmene podnikateľa, ktorý túto činnosť vykonáva, účel
prevádzky však ostane nezmenený),
b) opakovane, keď viacero podnikateľov s totožnou popr.
obdobnou činnosťou pôsobí v rámci jednej prevádzky
(napr. viacero kaderníčok pôsobiacich individuálne
v jednom kaderníckom salóne; masáže a pedikúra
v jednom salóne).
Posudková činnosť je v zmysle zákona chápaná ako proces
posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov
z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné
zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného
stanoviska alebo rozhodnutia.
V prípade,
keď
viacero
podnikateľov
s totožnou
popr. obdobnou činnosťou pôsobí v rámci jednej prevádzky,
popr. keď sa mení podnikateľský subjekt vykonávajúci
predmetnú činnosť, a v ktorom nedochádza k relevantným
zmenám v predmete činnosti či podmienkam činnosti, je
opätovné posudzovanie negatívnych vplyvov na verejné
zdravie zbytočné a zaťažujúce pre podnikateľské prostredie.
So súčasným právnym stavom sú spojené:
priame finančné náklady spojené so správnym poplatkom za
podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na
uvedenie priestorov do prevádzky vo výške 50 eur (popr. 25
eur v prípade kompletnej, elektronicky podanej žiadosti).
Nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr.
prenájom priestorov po dobu 30 dní, kým RÚVZ vydá
rozhodnutie. Pred týmto momentom nemôže byť
podnikateľská činnosť v prevádzke vykonávaná.
Administratívne náklady spojené s podaním žiadosti
a predkladaním veľkého počtu príloh.
Neúmerná priama, nepriama aj administratívna záťaž pre
podnikateľov spojená s povoľovacím procesom v takých
prípadoch, pri ktorých nedochádza k zvýšeniu rizika
spojeného s ohrozením verejného zdravia.
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Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva

Prínos

Zbytočné zaťaženie RÚVZ, ktoré sa musí vyjadrovať aj
k takým prípadom.
Ku kontrole priestorov môže dôjsť zo strany RÚVZ tak či
tak, formou ex post kontroly priestorov po oznámení
podnikateľským subjektom.
15.9.2019
MZ SR
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (§ 13)
Legislatívnou úpravou dôjde k odbúraniu zbytočnej priamej,
nepriamej aj administratívnej záťaže pre podnikateľov, ktorí
budú vykonávať svoju činnosť v minulosti už schválenom
priestore.
V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na
uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu
v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do
skúšobnej prevádzky.
Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok, v ktorej sa
nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby
podnikateľa je 680 (1/4 z rizikových prevádzok).
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie vo výške 417 838 eur.
Ušetrené náklady na jedného podnikateľa sú 686,6 eur.

Popis vybraných vplyvov

Pri prevádzkach, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť,
ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa, bude podnikateľ
uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon
podnikateľ neplatí správny poplatok, čím ušetrí 50 eur pri
písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej
elektronickej žiadosti.
Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do
prevádzky podaných v papierovej podobe je 2/3 z celkového
počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných papierovo
454 x 50 eur kolok je 22 700 eur) a 1/3 žiadostí podaných
elektronicky (celkový počet žiadostí podaných elektronicky
226 x 25 eur je 5 650).
Celkové ušetrené náklady na správnom poplatku sú 28 350
eur.
S podaním žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky sú
spojené aj cestovné náklady. Ušetrené cestovné náklady pri
písomnom podaní predstavujú 3 950 eur, ktoré podnikatelia
ušetria pri prevádzkach s minimálnym rizikom.
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Realizáciou opatrenia sa znížia aj administratívne náklady
na podnikateľské prostredie. Pri prevádzkach s minimálnym
rizikom sa pri uvádzaní tohto druhu priestorov do prevádzky
ušetria podnikateľom aj mzdové náklady na zamestnancov.
Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca,
podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 592,90 eur (odhad
70 hodín pracovného času x 8,47 eur). Pri elektronickom
podaní podnikateľ ušetrí 423,56 eur na zamestnanca (odhad
50 hodín pracovného času x 8,47 eur). V súhrnne všetkých
prevádzok s minimálnym rizikom otvorených za príslušný
kalendárny rok, podnikateľské subjekty celkovo ušetria 364
902 eur. Pri už raz schválených priestoroch v prevádzke,
podnikatelia nebudú podávať žiadosti, priestory sa budú len
oznamovať, tzn., že podnikateľ bude odbremenený od
predkladania žiadosti a značného množstva príloh (7 príloh
– napr. doklad o oprávnení na podnikanie, doklad
príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na
posudzovaný účel atď.). Priemerný náklad na predloženie
dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej
podobe a 3 eurá, ak sa dokument predkladá v elektronickej
podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej
podobe takto ušetrí na 1 žiadosti 35 eur. Podnikateľ
podávajúci žiadosť v elektronickej podobe ušetrí na
1 žiadosti 21 eur. Navrhovaným opatrením sa znížia náklady
na podanie žiadostí o 20 636 eur.
Celkovo sa navrhovaným opatrením znížia administratívne
náklady na podnikateľské prostredie o 385 538 eur.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy vo výške 28 350 eur z dôvodu vypustenia povinnosti
platiť správny poplatok za podanie žiadosti pri prevádzkach,
ktoré nebudú podliehať opätovnému schvaľovaciemu
procesu.

17

6. Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska od RÚVZ

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Vypracovať a zverejniť na webovom sídle ÚVZ SR
a RÚVZ jednotný vzor žiadostí na uvedenie priestorov
do prevádzky tak, aby v ňom boli uvedené len
odôvodnené najnevyhnutnejšie prílohy, a to v súlade
s Národným projektom „Optimalizácia procesov
verejného zdravotníctva“.
Súčasťou žiadosti budú len doklady potrebné z hľadiska
ochrany verejného zdravia.
V zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov,
príslušný
orgán
verejného
zdravotníctva rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov
do prevádzky na základe žiadosti, ktorá obsahuje:
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo,
ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno,
priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo
pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,
b) doklad o oprávnení na podnikanie,
c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby
zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
d) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom
návrhu na posúdenie,
e) hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre
motorové vozidlá,
f) doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na
posudzovaný účel, ak ide o konanie podľa odseku 4.
Navyše, každý RÚVZ zverejňuje na svojom webovom sídle
model žiadosti, ktorý sa ale na každom RÚVZ odlišuje
a uvádza rozličný rozsah ďalších príloh, ktoré od žiadateľov
požaduje v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov: „Príslušný orgán verejného
zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na
vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.“.
Neopodstatnenosť niektorých zákonných a požadovaných
príloh (doklad o oprávnení na podnikanie, list vlastníctva
a i.), ktoré už aj tak RÚVZ nevyžadujú. Súčasťou žiadosti sú
tak aj doklady, ktoré nie sú potrebné z hľadiska ochrany
verejného zdravia (napr. doklad príslušného stavebného
úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel).
Navyše, odlišujúci sa vzor žiadosti v prípade každého
RÚVZ
na
Slovensku
evokuje
odlišný
prístup
k podnikateľským subjektom v regiónoch.
So súčasným právnym stavom sú spojené administratívne
náklady spojené s predkladaním neopodstatnených príloh.
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Termín splnenia opatrenia

Neopodstatnenosť niektorých príloh resp. ich nadbytočné
uvádzanie vo vzoroch žiadostí.
Potreba zjednotiť vzor žiadosti zverejnenú na webových
sídlach, a tým aj prístup jednotlivých RÚVZ.
31. 12. 2019

Gestor a spolugestori

MZ SR

Dôvody na zmenu (argumenty)

Legislatíva
Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (§ 13)
Odstránenie neopodstatnenej administratívnej záťaže
spojenej s predkladaním neopodstatnených príloh k žiadosti.
Celkovo bolo v roku 2017 vydaných 5 449 rozhodnutí k
návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane
návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na
uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.
Realizáciou opatrenia sa vypustia vybrané prílohy, ktoré
tvoria prílohu k žiadosti, čím sa znížia administratívne
náklady na podnikateľské prostredie. Pri všetkých
prevádzkach
bude
podnikateľ
odbremenený
od
nadbytočných príloh (min. 5 príloh – napr. list vlastníctva
atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur,
ak sa dokument predkladá v papierovej podobe a 3 eurá, ak
sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ,
ktorý predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí na
1 žiadosti 25 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť
v elektronickej
podobe
ušetrí
na
1 žiadosti 15 eur.
Navrhovaným opatrením sa znížia náklady na podanie
žiadosti o 118 061,66 eur.
Pri prevádzkach s minimálnym rizikom sa pri uvádzaní
tohto druhu priestorov do prevádzky ušetria podnikateľom aj
mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej
mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom
podaní ušetrí 254 eur (odhad zníženia pracovného času
znížením počtu povinných príloh o 30 hodín pracovného
času x 8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí
170 eur na zamestnanca (odhad 20 hodín pracovného času x
8,47 eur). Navrhovaným opatrením sa znížia mzdové
náklady o 1 231 502 eur.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie vo výške 1 349 564 eur. Ušetrené náklady na
jedného podnikateľa sú 279 eur.
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7. Prevádzkový poriadok

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Vypustiť povinnosť schvaľovania prevádzkových
poriadkov pri vybraných typoch prevádzok, a to v súlade
s Národným projektom „Optimalizácia procesov
verejného zdravotníctva“ ÚVZ SR. Vypracovať
a zverejniť na webovom sídle RÚVZ a ÚVZ SR vzory
prevádzkových poriadkov pre vybrané typy prevádzok.
Povinnosťou vybraných prevádzok je vypracovať
a predložiť na schválenie RÚVZ prevádzkový poriadok, t. j.
súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu
verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko
poškodenia zdravia.
Schvaľovanie prevádzkových poriadkov nemá v praxi
v niektorých prípadoch pridanú hodnotu.
Podnikateľom vyplývajú z tejto povinnosti administratívne
náklady, ktoré vyplývajú z predkladania prevádzkového
poriadku na schválenie RÚVZ v prípadoch MZ SR určených
prevádzok.
Chýbajúca pridaná hodnota schvaľovania prevádzkových
poriadkov vo vybraných typoch prevádzok.

Termín splnenia opatrenia

31. 10. 2019

Gestor a spolugestori

MZ SR

Legislatíva
Prínos

Popis vybraných vplyvov

Vybrané ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úspora administratívnych nákladov (popr. nepriamych
nákladov) spojených s predkladaním prevádzkového
poriadku na schválenie RÚVZ.
Podľa výročnej správy zverejnenej na stránke Úradu
verejného zdravotníctva SR, bolo v roku 2017 podaných
1 817 návrhov na schválenie prevádzkových poriadkov
a návrhov na ich zmenu.
V zmysle navrhovaného opatrenia, vybrané prevádzky
nebudú mať zákonnú povinnosť predkladať na schválenie
orgánom verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok
(odhad MH SR je ½ z 1817 – tzn. 908 prevádzok ročne
bude oslobodených od povinnosti podávať návrh na
schválenie prevádzkových poriadkov).
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie vo výške 17 252 eur.
S podaním návrhu na schválenie prevádzkového poriadku sú
spojené náklady, ktorých priemerná výška podľa kalkulačky
nákladov regulácie je 19 eur na podnikateľa.
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Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej
správy z dôvodu vypustenia povinnosti schvaľovať
prevádzkový poriadok ročne pri približne 908 prevádzkach.
Z uvedeného vyplýva nižšia miera pracovného zaťaženia na
zamestnancov RÚVZ, ktorú nemožno kvantifikovať.
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8. Otváranie prevádzky a kontrola – informácie pre podnikateľov
Identifikovať a zverejniť relevantnú legislatívu podľa
oblastí podnikania. MZ SR a ÚVZ SR vymedzia podľa
oblastí podnikania, ktoré právne predpisy v oblasti
verejného zdravotníctva sa vzťahujú na otváranie
a fungovanie prevádzok. Prehľad bude zverejnený na
webovom sídle ÚVZ SR a RÚVZ s cieľom uľahčiť
podnikateľom orientáciu v legislatíve.
Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

MZ SR v spolupráci s ÚVZ SR vypracuje pre štyri
najfrekventovanejšie typy prevádzok (konkrétny príklad
z oblasti gastronómie, administratívnej činnosti,
maloobchodu, ktorého predmetom podnikania nie sú
potraviny a telovýchovných a športových zariadení)
vzorový dokument konkrétnych postupov a základných
informácií podľa účinnej legislatívy, ktorá sa vzťahuje
na uvedenie priestoru do prevádzky a na činnosť
prevádzky z hľadiska ochrany verejného zdravia.
Orientácia v množstve povinností v štádiu otvorenia
prevádzky, ako aj v štádiu spustenia prevádzky je pomerne
náročná z dôvodu, že jednotlivé povinnosti sú obsiahnuté
v množstve právnych predpisov. Každý podnikateľ je
povinný sa s nimi oboznámiť pod hrozbou uloženia sankcie
za ich nesplnenie.
Na webových sídlach RÚVZ a ÚVZ SR chýbajú informácie
o povinnostiach pre podnikateľov pri otváraní prevádzky,
ako aj v procese spustenia prevádzky a o výkone následných
kontrol zameraných na plnenie povinností vyplývajúcich
z legislatívy.
Na tento účel MZ SR v spolupráci s ÚVZ SR identifikuje
a zverejní relevantnú
legislatívu podľa segmentu
podnikania. Pri najfrekventovanejších typoch prevádzok
vypracuje vzorový dokument, ktorý bude obsahovať postupy
a informácie pre podnikateľa, ktorý uvádza priestor do
prevádzky a následne v priebehu jeho činnosti.
Prevádzkovatelia získavajú informácie potrebné k ich
činnosti
z množstva
právnych
predpisov
alebo
prostredníctvom konzultácií pri postupnom oslovovaní
dotknutých orgánov, čo predstavuje:
administratívne náklady.
Priame náklady – ak využijú služby advokáta alebo
poradenských spoločností.
Nepriame náklady – podnikatelia častokrát pri začatí
podnikania nemajú dostatočné informácie o množstve
administratívnych povinností, ktoré majú splniť. Postupným
zisťovaním a plnením týchto povinností sa predlžuje doba
spustenia prevádzky a tým sa zvyšujú aj predpokladané
finančné náklady súvisiace so začatím fungovania
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podnikateľskej činnosti. Z dôvodu zložitej orientácie
v množstve právnych predpisov vzniká riziko zanedbania
povinnosti (z nedbanlivosti) a tým i nepriame finančné
náklady v spojitosti s platením pokút.
Dôvody na zmenu (argumenty)

Hlavným dôvodom zmeny je náročná orientácia v množstve
predpisov, ktoré sťažujú postupy súvisiace s otvorením
prevádzky a jej následným fungovaním.

Termín splnenia opatrenia

31.12.2019

Gestor a spolugestori

MZ SR

Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Identifikácia a zverejnenie príslušnej legislatívy podľa
oblastí podnikania a vytvorenie vzorových dokumentov pre
najčastejšie typy prevádzok, zjednoduší podnikateľom
orientáciu v legislatíve pri otváraní prevádzky a zabezpečí
dôslednejšie
dodržiavanie
stanovených
povinností
v priebehu podnikania. Prínosom je zvýšenie právnej istoty
a transparentnosť.
Pre dotknuté orgány to v konečnom dôsledku môže
znamenať unifikáciu v ich činnosti a odbremenenie od
konzultačnej činnosti, keďže požadované informácie budú
prehľadné a verejne prístupné.
Opatrenie rovnako vedie k zefektívňovaniu samotného
konania a procesov s ním spojených.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie. Čas, ktorý podnikatelia strávia oboznamovaním
sa s právnymi predpismi na úseku ochrany zdravia bude
znížený o min. 1 hodinu mesačne, čo pri priemernej celkovej
hodinovej cene práce 8,47 eur predstavuje náklad 102 eur
ročne na jedného podnikateľa. Časť legislatívy z ochrany
zdravia sa týka všetkých podnikateľských subjektov pri
otváraní prevádzky, časť legislatívy sa týka dodržiavania
stanovených povinností v priebehu podnikania. Pri
zohľadnení
počtu
kontrolovaných
podnikateľských
subjektov za rok 2017 (18 452) a počtu rozhodnutí
o návrhoch, napr. o uvedení priestoru do prevádzky,
schválení prevádzkového poriadku a pod. (11 086) podľa
výročnej správy predstavuje náklad 3 012 876 eur.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na unifikáciu prístupu
k podnikateľským subjektom v jednotlivých regiónoch
Slovenska, dodržiavanie legislatívy na úseku ochrany
zdravia a na zvýšenie povedomia podnikateľov pri výkone
kontroly.
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9. Zefektívnenie výkonu konzultácií na RÚVZ

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Zefektívniť výkon konzultácií, ktoré RÚVZ poskytujú
podnikateľským subjektom a verejnosti. Sprehľadniť a
spropagovať poskytovanie poradenstva podnikateľským
subjektom a verejnosti na webovom sídle RÚVZ.
Orientácia v množstve povinností tak v štádiu otvorenia
prevádzky ako aj v štádiu spustenia prevádzky je pomerne
náročná z dôvodu, že jednotlivé povinnosti sú obsiahnuté
v množstve právnych predpisov (viď opatrenie č. 8).
Na webových sídlach RÚVZ chýbajú komplexné
a prehľadne spracované informácie o povinnostiach pre
podnikateľov pri otváraní prevádzky, ako aj v procese
spustenia prevádzky a o výkone následných kontrol
zameraných na plnenie povinností vyplývajúcich
z legislatívy.
Priame náklady – ak využijú služby advokáta alebo
poradenských spoločností.
Nepriame náklady – podnikatelia častokrát pri začatí
podnikania nemajú dostatočné informácie o množstve
administratívnych povinností, ktoré majú splniť.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Hlavným dôvodom zmeny je náročná orientácia v množstve
predpisov, ktoré sťažujú postupy súvisiace s otvorením
prevádzky a jej následným fungovaním.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

Gestor a spolugestori
Legislatíva

MZ SR

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zo strany podnikateľských subjektov dochádza často
k porušeniu ich povinností z dôvodu nedostatku informácií
o povinnostiach. Opatrením, ktorým sa sprehľadní
a spropaguje poskytovanie poradenstva na RÚVZ sa
eliminujú niektoré porušenia zákonných povinností zo
strany podnikateľských subjektov ako aj časť podnetov
súvisiacich s porušením zákona. Opatrenie rovnako vedie
k zefektívňovaniu samotného konania a procesov s ním
spojených.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie. Čas, ktorý podnikatelia strávia oboznamovaním
sa s právnymi predpismi na úseku ochrany zdravia bude
znížený o min. 1h mesačne, čo pri priemernej hodinovej
mzde 8,47 eur predstavuje náklad 102 eur ročne na jedného
podnikateľa. Časť legislatívy z ochrany zdravia sa týka
všetkých podnikateľských subjektov pri otváraní prevádzky,
časť legislatívy sa týka dodržiavania stanovených povinností
v priebehu podnikania. Pri zohľadnení počtu kontrolovaných
podnikateľských subjektov za rok 2017 (18 452) a počtu
rozhodnutí o návrhoch, napr. o uvedení priestorov do
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prevádzky, schválení prevádzkového poriadku a pod.
(11 086) podľa výročnej správy, predstavuje náklad
3 012 876 eur.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na unifikáciu prístupu
k podnikateľským subjektom v jednotlivých regiónoch
Slovenska, dodržiavanie legislatívy na úseku ochrany
zdravia a na zvýšenie povedomia podnikateľov pri výkone
kontroly.
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10. Zvýšiť informovanosť o tvorbe a vzoroch Príručiek správnej hygienickej praxe

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže
Náklady

Vypracovať a na webovom sídle zverejniť informačný
materiál, ktorý obsahuje základné požiadavky na
príručky a usmerňujúci dokument Európskej komisie,
ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad správnej
hygienickej praxe HACCP (tvorbe príručiek),
s prepojením na zoznam schválených národných
príručiek dostupných na portáli Európskej komisie.
Uvedené informácie budú dostupné na webovom sídle MZ
SR, MPRV SR, ÚVZ SR, ŠVPS SR a regionálnych úradov.
Každé
zariadenie
spoločného
stravovania
a potravinová prevádzka musí dodržiavať zásady správnej
hygienickej praxe (HACCP). Na dobrovoľnom základe
môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov používať
Príručky správnej hygienickej praxe, ktoré im uľahčia
plnenie HACCP. Európska komisia zverejnila usmerňujúci
dokument, ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad
(tvorbe príručiek).
Z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004 o hygiene potravín čl. 8 vyplýva, že
vnútroštátne príručky správnej praxe vypracúvajú a šíria
sektory potravinárskych podnikov, pričom úlohou orgánov
úradnej kontroly potravín je odborne posúdiť tieto príručky.
Zaťažujúce
finančné
a časové
náklady
spojené
s vypracovaním Príručky správnej hygienickej praxe.
Administratívne, resp. nepriame náklady spojené
s vypracovaním Príručky správnej hygienickej praxe.

Termín splnenia opatrenia

Schválené národné príručky a odporúčania k ich tvorbe sú
ťažko dohľadateľné, podnikatelia o nich nemajú dostatočné
informácie. Podnikateľom by mali byť dostupné jasne
definované hygienické normy, o ktoré by sa podnikateľ
mohol záväzne oprieť. Najmä malé a stredné podniky nie sú
dostatočne oboznámené s procesom tvorby príručky. Úspora
finančných nákladov u prevádzkovateľov potravinárskych
podnikov.
31.12.2019

Gestor a spolugestori

MZ SR, MPRV SR

Legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004 o hygiene potravín.
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov.

Dôvody na zmenu (argumenty)
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Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zníženie priamych (v prípade vypracovania súkromným
subjektom)
a
nepriamych
finančných
nákladov
podnikateľských subjektov v zariadeniach spoločného
stravovania a potravinárskych prevádzok.
Podľa údajov ŠVPS SR bolo ku koncu septembra 2018
aktívnych potravinových prevádzok 34 016. Podľa odhadu
MH SR sa realizácia opatrenia dotkne tretiny z nich (11 338
prevádzok).
Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie odbúraním administratívnych
nákladov, resp. mzdových nákladov na zamestnanca.
Pracovný čas, o ktorý sa skráti doba vypracovania Príručky
správnej hygienickej praxe je podľa odhadu MH SR 20
hodín. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na
zamestnanca, podnikateľ ušetrí 169,40 eur. Celkové ušetrené
náklady na podnikateľské prostredie predstavujú 1 920 657
eur.
Realizácia opatrenia súčasne pozitívne ovplyvní správnosť
vypracovania Príručky správnej hygienickej praxe, ktoré
však nie je možné kvantifikovať.
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11. Legislatívna úprava vyhlášky MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach
a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov novelizáciou
vyhlášky MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia
spoločného stravovania o
ustanovenia, ktoré sú
obsolentné a neprimerane zaťažujú podnikateľské
prostredie.
Súčasné znenie vyhlášky MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania obsahuje neaktuálne, či zbytočne zaťažujúce
ustanovenia,
ktoré
predstavujú
pre
podnikateľov
neprimeranú administratívnu záťaž.
Neprimerane prísna regulačná záťaž na podnikateľské
prostredie, ktorá bola identifikovaná vo viacerých
ustanoveniach vyhlášky, predovšetkým v:
§ 5 ods. 1
(1) V zariadení spoločného stravovania, v ktorom nie je
zabezpečené preberanie potravín, najmä mlieka, mliečnych
výrobkov, chleba a pečiva, počas nočného rozvozu od
dodávateľov, musia byť zriadené priestory na ich prechodné
uskladnenie chránené pred znečistením, umývateľné
a uzamykateľné.
 neopodstatnené ustanovenie

Popis záťaže

§ 6 ods. 4
(4) Záchody pre zamestnancov zariadenia spoločného
stravovania musia byť oddelené pre ženy a mužov
a udržiavané v použiteľnom stave a v čistote. Záchody
musia byť aj pri šatniach pre zamestnancov zariadenia
spoločného stravovania, aj pri priestoroch, v ktorých sú
sprchy a umývadlá. V zariadení spoločného stravovania,
v ktorom pracuje najviac päť zamestnancov v jednej zmene,
môže byť jeden záchod spoločný pre mužov a ženy.
V zariadení spoločného stravovania, v ktorom pracuje viac
ako 50 žien, musia byť kabíny na osobnú hygienu žien.
 zaťažujúca povinnosť disponovať kabínami na osobnú
hygienu žien
§ 8 ods. 4
(4) Stavebné úpravy, technické úpravy a nátery v zariadení
spoločného stravovania sa musia zabezpečovať podľa
potreby,
maľovanie
vo
výrobných
priestoroch
a v skladovacích priestoroch najmenej jedenkrát ročne.
O vykonanom maľovaní stien sa musí viesť evidencia.
 zbytočne zaťažujúca povinnosť viesť evidenciu
o maľovaní, ako aj vykonať maľovanie v intenzite aspoň raz
ročne.
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Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Z predmetných ustanovení podnikateľovi vyplývajú
nepriame náklady spojené so zriadením priestorov na
preberanie potravín počas nočného rozvozu, so zriadením
kabín na osobnú hygienu žien a s realizáciou maľby
v intenzite aspoň raz ročne.
Z ustanovení tiež vyplývajú administratívne náklady spojené
s vedením evidencie o maľovaní.
Neopodstatnenosť ustanovení, neprimeraná zaťaženosť
podnikateľských subjektov.

Termín splnenia opatrenia

30.6.2019

Gestor a spolugestori

MZ SR
Vyhláška MZ SR č. 533 zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania, najmä:

Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

§ 5 ods. 1: vypustiť
§ 6 ods. 4: vypustiť časť „V zariadení spoločného
stravovania, v ktorom pracuje viac ako 50 žien, musia byť
kabíny na osobnú hygienu žien.“
§ 8 ods. 4: preformulovať nasledovne: „Stavebné úpravy,
technické úpravy a nátery v zariadení spoločného
stravovania sa musia zabezpečovať podľa potreby,
maľovanie vo výrobných priestoroch a v skladovacích
priestoroch sa vykoná podľa potreby tak, aby nedošlo
k viditeľnému znečisteniu.“.
Čiastočné odbúranie časti neopodstatnených nepriamych
a administratívnych nákladov vyplývajúcich z Vyhlášky MZ
SR č. 533 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach
a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.
Podľa údajov na webovej stránke ÚVZ SR bolo v roku 2017
evidovaných 5 906 zariadení spoločného stravovania,
ktorých kontrola spadá do kompetencie odboru hygieny
výživy.
Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie odbúraním časti neopodstatnených
nepriamych a administratívnych nákladov.
Jednou z povinností, ktorá sa v rámci realizácie vypúšťa je
povinnosť viesť evidenciu o maľovaní. Vypustením tejto
povinnosti podnikateľ ušetrí v priemere podľa kalkulačky
nákladov 29 eur. Celkové zníženie nákladov na
podnikateľské prostredie predstavuje 171 274 eur.
Zníženie regulačnej záťaže sa vzťahuje aj na vypustenie
ďalších povinností, ktoré však nie je možné kvantifikovať.
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12. Legislatívna úprava vyhlášky MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a
požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov novelizáciou
vyhlášky MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach
a požiadavkách
na
zariadenia
starostlivosti o ľudské telo o ustanovenia, ktoré sú
obsolentné a neprimerane zaťažujú podnikateľské
prostredie.
Súčasné znenie vyhlášky MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti
o ľudské telo obsahuje neaktuálne, či zbytočne zaťažujúce
ustanovenia,
ktoré
predstavujú
pre
podnikateľov
neprimeranú záťaž.
Neprimerane prísna regulačná záťaž na podnikateľské
prostredie, ktorá bola identifikovaná vo viacerých
ustanoveniach vyhlášky, predovšetkým v:
§ 4 ods. 5,6
(5) Priestor na obuv zákazníkov v šatni musí byť oddelený
od ostatných priestorov s počtom miest v šatni najmenej
dvojnásobne vyšším ako počet miest v potiarni.
(6) Sprchy sa musia umiestniť medzi šatňu a potiareň. Na
štyri miesta v potiarni musí pripadnúť najmenej jedna
sprcha.
 neopodstatnené a zaťažujúce ustanovenie
§ 6 ods. 6
(6) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a
maľovanie sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky.
 zbytočne zaťažujúca povinnosť vykonať maľovanie
v intenzite aspoň raz za dva roky.

Náklady

Z predmetných ustanovení podnikateľovi vyplývajú
nepriame náklady spojené s úpravou priestorov, ako
aj s maľbou v intenzite aspoň raz za dva roky.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Neopodstatnenosť ustanovení,
podnikateľských subjektov.

Termín splnenia opatrenia

30.6.2019

Gestor a spolugestori

MZ SR

neprimeraná

zaťaženosť

Vyhláška MZ SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o
podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o
ľudské telo, najmä:
Legislatíva
§ 4 ods. 5, 6: vypustiť
§ 6 ods. 6: preformulovať nasledovne: „Základná oprava
všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa vykonajú podľa
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potreby, pri viditeľnom
bezodkladne.“.
Prínos

Popis vybraných vplyvov

znečistení

alebo

poškodení

Čiastočné odbúranie časti neopodstatnených nepriamych
a administratívnych nákladov vyplývajúcich z Vyhlášky MZ
SR č. 554 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach a
požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Podľa výročnej správy za rok 2017 zverejnenej na webovej
stránke ÚVZ SR v hodnotenom období bolo v Slovenskej
republike schválených do prevádzky 20 415 zariadení
starostlivosti o ľudské telo. V každom novom zariadení bol
pred začatím prevádzky vykonaný štátny zdravotný dozor
zameraný na dispozičné usporiadanie zariadenia, podmienky
dodržiavania prevádzkovej hygieny a podobne.
Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie odbúraním časti neopodstatnených
nepriamych a administratívnych nákladov.
Medzi takéto povinnosti patrí napríklad vedenie evidencie o
základnej oprave všetkých náterov zariadenia a maľovanie
sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky. Vypustením
tejto povinnosti podnikateľ ušetrí v priemere podľa
kalkulačky nákladov 29 eur. Celkové zníženie nákladov na
podnikateľské prostredie je 592 035 eur.
Zníženie regulačnej záťaže sa vzťahuje aj na vypustenie
ďalších povinností, ktoré však nie je možné kvantifikovať.
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13. Legislatívna úprava vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach
a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov novelizáciou
vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach
a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
o ustanovenia, ktoré sú obsolentné a neprimerane
zaťažujú podnikateľské prostredie.
Súčasné znenie vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z.
o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové
zariadenia obsahuje neaktuálne, či zbytočne zaťažujúce
ustanovenia,
ktoré
predstavujú
pre
podnikateľov
neprimeranú záťaž.
Neprimerane prísna regulačná záťaž na podnikateľské
prostredie, ktorá bola identifikovaná vo viacerých
ustanoveniach vyhlášky, napríklad v ustanovení:
§ 2 ods. 4
(4) Denné osvetlenie zariadenia sa zabezpečuje oknami po
bočných stranách zariadenia, ktoré zároveň umožňujú
priečne vetranie, pričom je vhodné, aby pozdĺžna os budovy
bola orientovaná v smere východ – západ. Pre zábranu
oslnenia musia byť zabezpečené prostriedky pre reguláciu
denného osvetlenia.
 neopodstatnené a zaťažujúce ustanovenie

Náklady

Z predmetných ustanovení podnikateľovi vyplývajú
nepriame náklady spojené s prehnanými nárokmi na
orientáciu a iné požiadavky súvisiace s osvetlením budovy.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Neopodstatnenosť ustanovení,
podnikateľských subjektov.

Termín splnenia opatrenia

30.6.2019

Gestor a spolugestori

MZ SR

Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

neprimeraná

zaťaženosť

Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach
a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia:
§ 2 ods. 4: vypustiť časť “po bočných stranách zariadenia,
ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie, pričom je vhodné,
aby pozdĺžna os budovy bola orientovaná v smere východ –
západ.“.
Čiastočné odbúranie časti neopodstatnených nepriamych
nákladov
vyplývajúcich
z
Vyhlášky
MZ
SR
č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na
telovýchovno-športové zariadenia.
Podľa výročnej správy za rok 2017 zverejnenej na webovej
stránke ÚVZ SR bolo v Slovenskej republike v prevádzke
1 937 telovýchovných zariadení.
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Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie odbúraním časti neopodstatnených
nepriamych a administratívnych nákladov, ktoré nie je
možné kvantifikovať.
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14. Nahlasovanie vzniknutých prevádzok

Návrh znenia opatrenia

Na základe kompletného IT riešenia, ktorého realizácia
sa vykoná v rámci Národného projektu „Integrovaný
systém úradov verejného zdravotníctva“, zasielať
v stanovených
intervaloch
aktuálne
informácie
o novovzniknutých prevádzkach z RÚVZ príslušným
regionálnym veterinárnym a potravinovým správam,
inšpektorátom práce a obciam/mestským častiam. Po
realizácii kompletného IT riešenia legislatívne upraviť
oznamovanie novovzniknutých prevádzok tak, aby
podnikateľ oznamoval vznik prevádzky len jednému
orgánu a nemusel jednotlivé orgány informovať
osobitne.

Termín splnenia opatrenia

31.12.2021

Návrh znenia opatrenia

V období od 31. decembra 2019 do 31. decembra 2021
zasielať v stanovených intervaloch aktuálne informácie o
novovzniknutých prevádzkach z RÚVZ príslušným
regionálnym veterinárnym a potravinovým správam.

Termín splnenia opatrenia

31.12.2019 – 31.12.2021

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)
Gestor a spolugestori

Podnikateľský subjekt je povinný nahlásiť otvorenie
prevádzky obci alebo mestskej časti a ak predmetom jeho
podnikania sú potraviny aj ŠVPS SR, resp. na príslušnej
regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
Ak si túto povinnosť registrácie prevádzkovateľ nesplní,
hrozí mu uloženie pokuty ŠVPS SR od 100 až do 100 000
eur.
Pred spustením prevádzky, podnikateľom vyplýva celý rad
povinností súvisiacich s plánovaným začatím podnikateľskej
činnosti v prevádzke. Podnikateľ sa dostáva do paradoxných
situácií, kedy nahlasuje totožné údaje viacerým orgánom
štátnej správy a samosprávy. Jednotlivé orgány medzi sebou
navzájom nekomunikujú a administratívna záťaž pre
podnikateľské subjekty je neúmerne vysoká.
Z predmetných ustanovení podnikateľovi vyplýva
administratívna záťaž spojená s oznámením o zriadení
prevádzky a s nahlásením otváracích hodín obci/mestskej
časti.
Ohlasovacie povinnosti podnikateľských subjektov, za
nesplnenie ktorých hrozia podnikateľovi vysoké sankcie.
Potreba väčšej výmeny informácii medzi jednotlivými
orgánmi štátnej správy a samosprávy.
MZ SR, spolugestor MPRV SR
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Legislatíva

Prínos

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov
Čiastočné
odbúranie
časti
neopodstatnených
administratívnych nákladov vyplývajúcich z oznamovania
zriadenia prevádzky a jeho nahlasovania.
Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie. Celkovo sa znížia náklady na
podnikateľské prostredie vo výške 64 659,46 eur.
Podnikateľom sa zníži počet ohlasovacích povinností vo
vzťahu k príslušným orgánom.
Podľa výročnej správy za rok 2017 zverejnenej na webovej
stránke ÚVZ SR, bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k
návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky, z toho počet
potravinových prevádzok možno odhadnúť na 1/3, t. j. 1816.

Popis vybraných vplyvov

Podľa kalkulačky nákladov regulácie, splnenie ohlasovacej
povinnosti predstavuje na jedného podnikateľa priemerné
náklady vo výške 6 eur. Náklady na jedného podnikateľa
vypustením ohlasovacích povinností sú vo výške 6 až 12
eur v závislosti od charakteru prevádzky, resp. predmetu
podnikania. Náklady na podnikateľské prostredie sú pri
prevádzkach, ktorých predmetom podnikania sú potraviny –
21 792 eur a 21 798 eur, ktorých predmetom podnikania nie
sú potraviny, t. j. celkovo 43 590 eur.
So splnením ohlasovacej povinnosti sú spojené aj cestovné
náklady. Odhad MH SR je, že 2/3 povinností bolo splnených
v papierovej podobe a 1/3 bola splnená elektronicky.
Náklady na jedného podnikateľa pri papierovom podaní sú
5,80 eur. Celkové cestovné náklady sú 21 069,46 eur.
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15. Odhlasovanie zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne
Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)
Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva
Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zrušiť povinnosť odhlasovať sa ako zamestnávateľ zo
zdravotnej poisťovne v prípade, že zamestnávateľ nemá
zamestnaného
zamestnanca
v danej
zdravotnej
poisťovni.
V prípade, že zamestnávateľ stratí status zamestnávateľa,
t. j. nezamestnáva žiadneho zamestnanca musí vykonať
odhlášku zo zdravotnej poisťovne, resp. odhlásiť sa z
príslušnej poisťovne v prípade, ak už v nej nemá poisteného
žiadneho zamestnanca.
Vytvára to zbytočnú administratívnu záťaž podnikateľom,
keď poisťovne môžu jednoznačne identifikovať, či má alebo
nemá zamestnávateľ zamestnancov.
Táto povinnosť je spojená s priamymi a nepriamymi
administratívnymi povinnosťami. Je to najnákladnejšie
v prípade nízkeho počtu zamestnancov, ktorí môžu mať
rôzne zdravotné poisťovne a tak tieto odhlášky a opätovné
prihlášky môžu byť na pravidelnej báze.
Zníženie administratívnych povinností podnikateľov
a súkromných zdravotných poisťovní.
31.12.2019
MZ SR
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v. n. p.
Zníženie administratívnych povinností a nákladov pre
zamestnávateľov najmä pre MSP.
Za rok 2017 VšZP eviduje 15 847 prihlásených
zamestnávateľov a 5 598 odhlásených zamestnávateľov.
Všetky zdravotné poisťovne ročne evidujú takmer 9000
odhlášok zamestnávateľov. Pri priemernom čase 1 hodina
na vyplnenie a zaslanie žiadosti o odhlásenie a priemernej
hodinovej mzde 8,47 eur je zníženie administratívnych
nákladov celého podnikateľského prostredia 76 230 eur.
Odhadovaná časová záťaž súkromných zdravotných
poisťovní na spracovanie žiadosti a vypracovanie odpovede
je 15 min. Pri počte žiadosti 3300 za rok a priemernej
hodinovej mzde sú náklady súkromných zdravotných
poisťovní na vybavenie žiadosti 6 980 eur. Opatrenie spolu
ušetrí administratívne náklady vo výške 83 217 eur.
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16. Povinnosti v oblasti pracovnej zdravotnej služby
Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže
Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)
Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva
Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zeefektívneniť a racionalizovať lekárske prehliadky vo
vzťahu k pracovným činnostiam bez nadbytočných
vyšetrení, ktoré sú finančne nákladné a ich
opodstatnenosť je otázna.
Povinnosti zamestnávateľov v oblasti pracovnej zdravotnej
služby sa síce upravili, ale nedošlo k naplneniu úplných
cieľov, ktoré si predkladateľ na začiatku legislatívneho
procesu stanovil, t. j. nedošlo k úplnej predpokladanej
úspore finančných prostriedkov podnikateľských subjektov.
Súčasne sledujeme, že zamestnávatelia musia hradiť
zamestnancom aj vyšetrenia, ktoré s danou expozíciou
nesúvisia, resp. v prípade povinného zdravotného poistenia
je vyžadovaná inak. Napr. každý, kto pracuje s počítačom,
musí byť vyšetrený na EKG. Paradoxne, pri preventívnych
prehliadkach sa to vyžaduje až po 40 rokoch života.
V prípade psychickej pracovnej záťaže je povinnosť
absolvovať aj laboratórne vyšetrenia, ktoré nemajú súvis s
psychickým zaťažením. Zamestnanci, ktorí sú vodičmi
motorového vozidla (napr. taxi), by mali absolvovať
psychologické vyšetrenie. Ostatným vodičom stačí ísť na
preventívnu prehliadku pred získaním vodičského preukazu.
Pri prácach v hluku sa požaduje aj laboratórne vyšetrenia,
ktoré nemajú súvislosť s vplyvom hluku na organizmus.
Finančná záťaž podnikateľov, ktorí musia hradiť dané
vyšetrenia a súčasne finančne kompenzovať čas strávený
danými vyšetreniami.
Priame finančné náklady (úhrady daných vyšetrení ) a
nepriame finančné náklady (finančná kompenzácia času
stráveného na vyšetrení).
Zníženie nepotrebných vyšetrení, ktoré s danou expozíciou
nesúvisia, resp. sa snažia nahradiť povinné zdravotné
poistenie.
31. 12. 2019
MZ SR
vestník MZ SR: čiastka 29-38 zo dňa 2. 11. 2016
Úspora priamych a nepriamych finančných nákladov
podnikateľov pri plnení povinností v oblasti pracovnej
zdravotnej služby.
Opatrenie predstavuje pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie, ktorý nie je možné vyčísliť vzhľadom na
momentálne neznámy rozsah zmien.
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Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR
17. Unifikácia označovania nebytových priestorov a zmien účelu stavby (stavebných zámerov)

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Stanoviť v dôvodovej správe k novému stavebnému
zákonu, v ktorých prípadoch sa zmena využívania
nebytového priestoru považuje za zmenu stavebného
zámeru a v ktorých prípadoch konanie o zmene zámeru
nie je potrebné.
Usmerniť stavebné úrady ohľadom označovania účelu
nebytových priestorov pri vydávaní kolaudačných
rozhodnutí (rozhodnutí o stavebnom zámere), tak aby
boli obdobné typy účelu využívania nebytových
priestorov označované jednotne.
Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom
rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu
užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania
stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v
podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli
ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie,
vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní
stavby.
Podnikatelia pri vyššie uvedených zmenách podávajú
žiadosť na stavebný úrad, ktorý procesne vedie takéto
konanie a ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia.
V rozhodnutí je uvedené, na aký účel sa priestor kolauduje.
Kľúčovým inštitútom v konaní o zmene účelu stavby je
jednoznačné označovanie nebytových budov. Právna úprava
je obsiahnutá v súčasne platnom stavebnom zákone v § 43c.
Táto úprava je však všeobecná a obsahuje kategóriu
„budovy pre obchod a služby“, ktorá neposkytuje
jednoznačnú odpoveď pri zaraďovaní priestorov nebytových
budov pre účely posúdenia stavebných úradov či sa
vyžaduje zmena účelu stavby v prípade zmeny v prevádzke.
Niektoré stavebné úrady preto v aplikačnej praxi pri svojej
rozhodovacej činnosti podporne používajú vyhlášku ÚGKK
SR. Záverom je, že v aplikačnej praxi postupujú odlišne
a vznikajú tak v ich činnosti neodôvodnené rozdiely.
Súčasná právna úprava je postavená v niektorých prípadoch
príliš všeobecne, v iných naopak príliš špecificky. Rovnako
dochádza v aplikačnej praxi k situáciám, kedy zaradenie
niektorých prevádzok do konkrétnej kategórie nie je
jednoznačné, respektíve je problematické.
Takýto právny stav spôsobuje odlišné prístupy stavebných
úradov k podnikateľským subjektom, čo oslabuje právnu
istotu a systém je zmätočný.
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Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Z ustanovenia § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vznikajú
podnikateľovi priame náklady. Náklady sa týkajú úhrady
správneho poplatku, ktorý sa uhrádza za zmenu v užívaní
stavby. Ďalej podnikateľ znáša administratívne náklady –
spojené s predkladaním žiadosti a príloh.
Podnikateľskému subjektu vznikajú aj nepriame náklady –
takéto konanie v priemere trvá 30 dní, v odôvodnených
prípadoch aj dlhšie. Počas doby trvania konania
podnikateľský subjekt nie je oprávnený prevádzkovať
podnikateľskú činnosť, na strane druhej musí preukázať
oprávnenie užívať prevádzku stavebnému úradu – tzn.
napríklad už v tomto období podnikateľ platí za nájom
prevádzky nájomné.
Stavebné úrady nepostupujú jednotne pri konaní o zmene v
užívaní stavby. V konaniach, ktoré začínajú na návrh
podnikateľských subjektov pôsobiacich v rôznych regiónoch
Slovenska vznikajú značné rozdiely. Jedným z dôvodov je
nedostatočné usmernenie k označovaniu účelu nebytových
priestorov pre účely rozhodnutia stavebných úradov o zmene
v užívaní stavby.
Hlavným dôvodom na zmenu je stav, kedy jeden stavebný
úrad vyžaduje pre zmenu prevádzky začatie konania
o zmene účelu stavby a podľa iného takéto konanie nie je
potrebné.
31.10.2019
MDV SR
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(§ 43c)
Usmernenie k označovaniu účelu nebytových priestorov
vnesie do systému väčšiu prehľadnosť, prispeje k unifikácii
prístupu stavebných úradov pôsobiacich v rámci SR voči
podnikateľom i fyzickým osobám.
Zjednotením označovania v spojení s vymedzením kedy je
potrebná zmena účelu stavby (stavebného zámeru) sa
nastavia kritériá tak, aby sa v prípade obdobných prevádzok
nevyžadovala zmena v užívaní stavby. Opatrenie prinesie
čiastočné zníženie počtu návrhov na zmenu účelu užívania
stavby, čo zníži záťaž na podnikateľské prostredie a zároveň
spôsobí odbremenenie stavebných úradov.
Úpravou dôjde k odbúraniu zbytočnej priamej, nepriamej aj
administratívnej záťaže pre podnikateľov, ktorí budú
vykonávať svoju činnosť v minulosti už schválenom
priestore.
Celkovo bolo v roku 2017 vydaných 5 449 rozhodnutí
k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane
návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na
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uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie vo výške 1 250 908,70 eur zavedením jednotného
označovania stavieb a vymedzením prípadov potreby
rekolaudácie, vďaka ktorému sa zníži počet prevádzok, pri
ktorých bude potrebné podať žiadosť o zmene v užívaní
stavby. Na jedného podnikateľa sa náklady znížia o 688,70
eur (*ide o podnikateľa, na ktorého sa po realizácii opatrenia
nebude vzťahovať povinnosť podať žiadosť o zmenu účelu
stavby).
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, V. časť: stavebná správa,
položka 62, je žiadosť o povolenie na zmenu užívania
stavby spoplatnená vo výške 30 eur. Odhad MH SR je, že sa
počet žiadostí zníži o 1/3, tzn., že celkové náklady
predstavujú 54 490 eur.
S podaním žiadosti sú spojené aj cestovné náklady. Náklady
na jedného podnikateľa pri papierovom podaní sú 5,80 eur.
Celkové ušetrené cestovné náklady sú 10 534,70 eur.
Realizáciou opatrenia sa znížia aj administratívne náklady
na podnikateľské prostredie. Podaním žiadosti vznikajú
podnikateľovi mzdové náklady. Pri priemernej hodinovej
mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom
podaní ušetrí 592,90 eur (odhad 70 hodín pracovného času x
8,47 eur). Celkovo sa mzdové náklady znížia o 1 076 904
eur. Pri prevádzkach, pri ktorých sa nebude vyžadovať
podanie žiadosti o zmenu účelu stavby, bude podnikateľ
odbremenený od predkladania značného množstva príloh (v
priemere 12 príloh – napr. kópia kolaudačného rozhodnutia,
stanovisko RÚVZ atď.). Priemerný náklad na predloženie
dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej
podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej
podobe takto ušetrí na 1 žiadosti 60 eur. Ušetrené náklady na
podnikateľské prostredie sú 108 980
eur. Celkové
administratívne náklady sa znížia o 1 185 884 eur.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy vo výške 54 490 eur.

40

18. Projektová dokumentácia – vytvorenie úložiska

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

V spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície
a informatizáciu vytvoriť elektronické úložisko na účely
zdieľania projektovej dokumentácie k stavebnému
konaniu.
Konanie o zmene v užívaní stavby začína stavebný úrad na
základe písomnej žiadosti stavebníka. Prílohou písomnej
žiadosti je aj projektová dokumentácia, ktorú predkladá
stavebník v listinnej podobe. Stavebný úrad určí, ktoré
orgány majú vydať k projektovej dokumentácii stanovisko.
Stavebník predkladá jednotlivo dotknutým orgánom
projektovú dokumentáciu v písomnej podobe. Okruh
dotknutých orgánov určuje na základe predloženej
projektovej dokumentácie stavebný úrad až po podaní
žiadosti.
So zmenou účelu užívania stavby súvisí povinnosť
podnikateľa podať žiadosť na stavebný úrad. Súčasťou tejto
žiadosti je aj predloženie projektovej dokumentácie a
stanovísk od ďalších dotknutých orgánov – ktorých výpočet
sa značne líši v závislosti od toho, ktorý stavebný úrad vedie
takéto konanie a v závislosti od špecifík prevádzky.
Jednotlivé stanoviská od dotknutých orgánov sa od
podnikateľov vyžadujú napriek tomu, že stavebný úrad po
obdržaní kompletnej dokumentácie od podnikateľa následne
vyhlasuje miestne šetrenie, na ktoré opätovne prizve
dotknuté orgány. Takýmto postupom dochádza k situácii
kedy sa k tej istej prevádzke vyjadrujú dotknuté orgány
duplicitne, v prípade RÚVZ, ktorý sa vyjadruje k prevádzke
rovnako aj pred samotným uvedením do prevádzky,
dokonca triplicitne.
V prípade, že sa vyzvané orgány nezúčastnia miestneho
šetrenia (bežná prax), získava od nich podnikateľ záväzné
stanoviská sám, a to v záujme zrýchlenia procesu (potrebné
je kontaktovanie orgánov, žiadosť o stanovisko, dohodnutie
stretnutí, zabezpečenie obhliadky atď.).
So zmenou účelu stavby, ktorá súvisí s uvedením priestoru
do prevádzky, vznikajú podnikateľom nasledovné náklady:
priame finančné náklady spojené so správnym poplatkom za
podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na
uvedenie priestorov do prevádzky vo výške 30 eur.
Administratívne náklady spojené s podaním žiadosti
a predkladaním celého radu príloh, v zmysle zákonných
požiadaviek.
Nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr.
prenájom priestorov minimálne po dobu 30 dní, kým SÚ
vydá rozhodnutie (v praxi SÚ potvrdzujú, že tieto konania
spravidla trvajú oveľa dlhšie). Pred týmto momentom
nemôže podnikateľ začať s prevádzkovaním zamýšľanej
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podnikateľskej činnosti.

Termín splnenia opatrenia

Stavebník predkladá projektovú dokumentáciu každému
orgánu
jednotlivo
v listinnej
podobe.
Projektová
dokumentácia spolu s dokumentmi uvedenými v písmene c)
vyhlášky „doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa
konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov štátnej správy a obce,“ tvoria prílohu
žiadosti o začatie konania o zmene účelu stavby.
V súčasnosti stavebné úrady určia okruh dotknutých
orgánov po podaní žiadosti, čo v aplikačnej praxi spôsobuje,
že stavebníkovi nie je pred začatím konania známe, ktoré
orgány bude musieť osloviť. Týmto postupom sa zároveň
predlžuje čas stavebného konania. Negatívnym vplyvom je
aj skutočnosť, že vo vzťahu k určeniu okruhu príloh tak
vznikajú v postupe a rozhodovacej činnosti jednotlivých
stavebných úradov neodôvodnené rozdiely.
30. 06. 2020

Gestor a spolugestori

MDV SR, ÚPV IaI

Dôvody na zmenu (argumenty)

Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (§
85)
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona (§ 21)
Skrátenie času trvania stavebného konania.
Eliminácia situácií, ktoré majú vplyv na neúmerné
predlžovanie stavebného konania.
Stavebník pred podaním žiadosti o začatie konania požiada
o vypracovanie projektovej dokumentácie projektanta, ktorý
posúdi, ktoré stanoviská dotknutých orgánov sú potrebné.
Odborné posúdenie zabezpečuje projektant, ktorý
prostredníctvom úložiska priamo osloví dotknuté orgány so
žiadosťou o stanovisko. Prínosom je odborné posúdenie,
ktorým sa určí okruh dotknutých orgánov.
Pozitívnym prínosom je elektronické nahratie projektovej
dokumentácie, čím sa znížia časové a finančné náklady
podnikateľom súvisiace s ich osobným predkladaním
jednotlivým úradom.
Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie.
Pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie vyplývajú z
predpokladaného zrýchlenia konaní vedených stavebných
úradmi, skrátenia času získania stavebných povolení,
zavedenia elektronického úložiska pre nahratie projektovej
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dokumentácie,
kvantifikovať.

ktoré

nie

je

možné

v súčasnosti

Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy z dôvodu potreby investícií na vytvorenie
elektronického úložiska.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu
spoločnosti.
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19. Určenie okruhu dotknutých subjektov

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Vypracovať a zverejniť na webovom sídle MDV SR a SÚ
indikatívny okruh dotknutých subjektov, ktorých
stanoviská je potrebné doložiť so zreteľom na charakter
stavby v stavebnom konaní.
Špecifikovať, v ktorých situáciách sa daný dotknutý subjekt
vyjadruje.
Na základe písomnej žiadosti stavebníka, stavebný úrad
začne konanie o zmene v užívaní stavby. Podľa výsledkov
konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o
zmene v užívaní stavby. Na konanie o zmene v užívaní
stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 85
stavebného zákona.
Na účel podania žiadosti o zmene v užívaní stavby stavebník
získava stanoviská dotknutých orgánov.
So zmenou účelu užívania stavby súvisí povinnosť
podnikateľa podať žiadosť o začatie konania. Spolu so
žiadosťou stavebník prikladá projektovú dokumentáciu
stavebnému úradu a túto následne v papierovej podobe
prikladá aj jednotlivým dotknutým orgánom. V aplikačnej
praxi dochádza k situáciám, v ktorých stavebník nesprávne
identifikuje okruh dotknutých orgánov. Stavebný úrad
dožiada chýbajúce stanoviská, čím sa celý proces zmeny
účelu stavby a uvedenia do prevádzky neúmerne časovo
predlžuje, jednotlivé orgány nemajú prepojenú evidenciu
a doklady je potrebné predkladať každému orgánu
jednotlivo. Zároveň dochádza k situáciám kedy stavebník
v rámci jedného konania niekoľkokrát s totožnou
dokumentáciou oslovuje ten istý orgán so žiadosťou
o stanovisko. Časť oslovovaných orgánov považuje svoje
zapojenie za nadbytočné.
So zmenou účelu stavby, ktorá súvisí s uvedením priestoru
do prevádzky, vznikajú podnikateľom nasledovné náklady:
priame finančné náklady spojené so správnym poplatkom za
podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na
uvedenie priestorov do prevádzky vo výške 30 eur.
Administratívne náklady spojené s podaním žiadosti
a predkladaním celého radu príloh, v zmysle zákonných
požiadaviek.
Nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr.
prenájom priestorov minimálne po dobu 30 dní, kým SÚ
vydá rozhodnutie (v praxi SÚ potvrdzujú, že tieto konania
spravidla trvajú oveľa dlhšie). Pred týmto momentom
nemôže podnikateľ začať s prevádzkovaním zamýšľanej
podnikateľskej činnosti.
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Dôvody na zmenu (argumenty)

Plnením opatrenia MDV SR v závislosti od typu konania
prípadne charakteru stavby posúdi indikatívny okruh
dotknutých orgánov, čím sa odstránia neodôvodnené
rozdiely v regiónoch a súčasne sa prehodnotí opodstatnenosť
dokladania niektorých stanovísk.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

Gestor a spolugestori

MDV SR

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (§
85)
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona (§ 21)

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Odstránenie duplicitných resp. triplicitných posudzovaní tej
istej prevádzky. Zníženie administratívnej záťaže
podnikateľských subjektov. Hospodárnosť konania. Väčšia
prepojenosť a súčinnosť jednotlivých orgánov štátnej
správy.
Realizácia opatrenia bude mať pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na priame, nepriame
náklady podnikateľa (cestovné, mzdové náklady) ako aj
administratívne náklady (zníženie množstva príloh).
Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah dotknutých subjektov
určí MDV SR, nie je možné v súčasnosti pozitívne vplyvy
presne kvantifikovať.
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20. Vyhláška o projektovej dokumentácii – prílohy k návrhu na povolenie zmeny v užívaní
stavby
Návrh znenia opatrenia
Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady
Dôvody na zmenu (argumenty)
Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva
Prínos

Popis vybraných vplyvov

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh vykonávacieho
predpisu k novému stavebnému zákonu, ktorý stanoví
obsahové náležitosti projektovej dokumentácie.
K návrhu na zmenu v užívaní stavby prikladá stavebník
projektovú dokumentáciu a prílohy podľa § 21 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.
Odlišujúci sa právny názor stavebných úradov na Slovensku
na obsahové náležitosti kladené na projektovú dokumentáciu
evokuje odlišný prístup k podnikateľským subjektom
v jednotlivých regiónoch Slovenska.
So súčasným právnym stavom sú spojené administratívne
náklady spojené s predkladaním projektovej dokumentácie,
ktorej obsahové náležitosti nie sú jasne stanovené.
Nejasné
stanovenie
požiadaviek
na
projektovú
dokumentáciu a neopodstatnenosť príloh.
31. 12. 2019
MDV SR
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona
Odstránenie neopodstatnenej administratívnej záťaže
spojenej s predkladaním neopodstatnených príloh k žiadosti.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie. Jasné stanovenie požiadaviek na projektovú
dokumentáciu, ktorých rozsah nie je možné v súčasnosti
kvantifikovať.
V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na
uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu
v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do
skúšobnej prevádzky.
Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok ročne, ktoré
vyžadovali zmenu účelu stavby je 1/3, t. j. 1816 prevádzok.
Realizáciou opatrenia sa znížia mzdové náklady na
zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na
zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 84,70
eur (odhad pokles o 10 hodín pracovného času x 8,47 eur).
Ušetrené mzdové náklady na podnikateľské prostredie sú vo
výške 153 815 eur.
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21. Jednotná žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Vypracovať jednotný vzor žiadosti o zmenu účelu
užívania stavby a zverejniť ho na webovom sídle MDV
SR a SÚ.
Jednotlivé SÚ na svojich webových sídlach zverejňujú
prípadne nezverejňujú vzor žiadosti o zmenu účelu užívania
stavby. Stavebné úrady, ktoré tieto žiadosti zverejňujú majú
zjavne odlišné požiadavky, nakoľko sa jednotlivé vzory
žiadosti v náležitostiach zjavne a podstatne odlišujú.
Z aplikačnej praxe vyplýva duálny prístup SÚ.
SÚ v jednotlivých regiónoch buď vôbec nezverejňujú
náležitosti žiadosti alebo zverejňujú vzorové žiadosti,
z ktorých je zrejmé, že v jednotlivých regiónoch sú
podstatné rozdiely v prístupe úradov.
Uvedené nejasnosti a rozdielny postup spôsobuje, že lehota
konania sa neúmerne predlžuje. Podnikateľ tak nemôže do
vydania rozhodnutia začať s prevádzkovaním zamýšľanej
podnikateľskej činnosti a vznikajú mu dodatočné náklady.
V súčasnosti niektoré webové stránky SÚ zverejňujú vzory
žiadostí, v rámci ktorých uvádzajú ako obligatórne prílohy
také stanoviská dotknutých orgánov, ktoré vyžadujú len
z formálneho hľadiska to znamená, tieto prílohy nemajú
opodstatnenie, ale podnikateľ ich musí napriek tomu získať.
Podnikateľom vyplývajú z tejto povinnosti administratívne
náklady.
Nepriame finančné náklady spojené s nutnosťou platiť napr.
prenájom priestorov vo vyššie uvedených prípadoch
spravidla po dobu viac ako 30 dní, kým stavebný úrad vydá
rozhodnutie (v praxi stavebné úrady potvrdzujú, že tieto
konania spravidla trvajú dlhšie). Pred týmto momentom
nemôže podnikateľ začať s prevádzkovaním zamýšľanej
podnikateľskej činnosti.
Nejednotnosť postupu stavebných úradov.
Predlžovanie konania o zmene účelu stavby/kolaudačného
konania v prípade rozdielneho prístupu SÚ v jednotlivých
regiónoch.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

Gestor a spolugestori

MDV SR

Legislatíva

Úprava legislatívy nie je potrebná.

Prínos

Jednotný postup SÚ v rámci Slovenska pri podávaní žiadosti
o zmenu účelu stavby.
Zníženie nákladov, najmä nepriamych finančných nákladov
súvisiacich s oneskoreným spustením prevádzky v dôsledku
podania nesprávnej formálnej alebo obsahovej podoby
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Popis vybraných vplyvov

tlačiva.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie. Unifikáciou žiadosti sa zjednodušia, sprehľadnia
obsahové požiadavky kladené na žiadosť a najmä realizácia
opatrenia bude mať pozitívny vplyv na zmiernenie
regionálnych rozdielov. Uvedené sa premietne v znížení
administratívnych nákladov.
V súčasnosti existujú výrazné diskrepancie v množstve
príloh a dokumentov vyžadovaných SÚ v jednotlivých
regiónoch Slovenska. Realizáciou opatrenia dôjde k úprave
rozsahu, ktorý stanoví MDV SR, z uvedeného vyplýva, že
zníženie administratívnych nákladov v súčasnosti nie je
možné kvantifikovať.
V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na
uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu
v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do
skúšobnej prevádzky.
Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok ročne, ktoré
vyžadovali zmenu účelu stavby je 1/3, t. j. 1816 prevádzok.
Realizáciou opatrenia sa znížia mzdové náklady na
zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na
zamestnanca, ušetrí podnikateľ pri písomnom podaní 84,70
eur (odhadovaný pokles o 10 hodín pracovného času x 8,47
eur). Ušetrené mzdové náklady na podnikateľské prostredie
sú vo výške 153 815 eur.
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22. Zmena vyhlášky o kategorizácii ubytovacích zariadení – úprava klasifikačných znakov a
ukladania sankcií

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Novelizovať vyhlášku MH SR č. 277/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií
a tried s cieľom zahrnúť vývoj a zmeny v právnych
predpisoch, ako aj skúsenosti z praxe pri súčasnom
zachovaní dostatočnej ochrany spotrebiteľa.
Do diskusie zapojiť aj Asociáciu hotelov a reštaurácii
Slovenska.
V súlade s § 3 vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou
sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
(„vyhláška o kategorizácii“) je povinnosťou každého
podnikateľa, ktorý prevádzkuje ubytovacie zariadenie,
aby si ho zaradil na základe dosiahnutých klasifikačných
a fakultatívnych znakov do niektorej z kategórií a tried,
vymedzených touto vyhláškou.
Ubytovacie zariadenia tvorili v roku 2017 2,93 %
vykonaných kontrol SOI. V období od 18. apríla 2017 do
31. mája 2017 bola vykonaná inšpektormi SOI kontrolná
akcia, zameraná na úroveň a vybavenosť ubytovacích
zariadení. S uvedeným zameraním bolo v sledovanom
období preverených celkom 277 ubytovacích zariadení.
Nedostatky v kategorizácii boli zistené v 117 prípadoch,
čo predstavuje 42,2 % z celkového počtu
prekontrolovaných ubytovacích zariadení.
Vyhláška o kategorizácii stanovuje všeobecné a
konkrétne požiadavky na vybavenie, druh, rozsah a
úroveň poskytovaných služieb pre jednotlivé kategórie.
Uložená pokuta za zistené nedostatky je priamym
finančným nákladom, v spojení s nepriamymi finančnými
a administratívnymi nákladmi (zastúpenie v správnom
konaní, náklady na zaplatenie pokuty a pod.). Príklady
pokút SOI ubytovacím zaradeniam:
- chýbajúci telefón, chýbajúce informácie o
alternatívnom riešení sporov (400 eur),
- chýbajúce označenie elektrickej zásuvky napätím na
použitie elektrických spotrebičov, chýbajúce zrkadlo
v predsieni, chýbajúce označenie triedy ubytovacieho
zariadenia, pričom nedostatky boli v deň kontroly
odstránené (300 eur),
- chýbajúci telefón na mieste prístupnom hosťom,
chýbajúci kôš na odpadky v jednej izbe, chýbajúca
nočná lampa v dvoch izbách (200 eur).
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Dôvody na zmenu (argumenty)

Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Aj keď je zistené nedostatky možné ihneď odstrániť, SOI
udelí kontrolovaným subjektom pokutu vzhľadom na to,
že odstránenie nedostatkov je zákonnou povinnosťou
podnikateľa.
Požiadavky vo vyhláške MH SR č. 277/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried sú
prísne resp. obsolentné (napr. fakultatívnymi znakmi sú
body za fax na izbe).
Spotrebiteľ sa pri výbere ubytovacieho zariadenia nemusí
spoliehať len na kategorizáciu, hodnotenie je
v narastajúcej miere dostupné online.
Potreba väčšej harmonizácie a uplatnenia obdobných
kritérií v členských štátoch Európskej únie.
31. 12. 2019
MDV SR v spolupráci s MH SR
Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried
Zmiernenie prísne nastavených povinností pre
prevádzkovateľov
ubytovacích
zariadení.
Prevádzkovatelia nebudú sankcionovaní za ľahko
odstrániteľné porušenia.
Odbremenenie inšpektorov SOI od kontroly prísnych
požiadaviek.
Zabezpečenie
väčšej
harmonizácie
a uplatnenie
obdobných kritérií v členských štátoch Európskej únie.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie. V roku 2017 boli nedostatky zistené v 117
prípadoch. Odstránenie obsolentných ustanovení
v spojení s možnosťou prevziať záväzok (opatrenie č. 30)
pri priemernej výške pokuty 300 eur predstavuje
v prípade polovice udelených sankcií ušetrený náklad
17 550 eur.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na znižovanie
neprimeranej záťaže pre podnikateľov, ktorý však nie je
možné kvantifikovať.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy vo výške 17 550 eur.
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Opatrenia Ministerstva financií SR
23. Registrácia podnikateľských subjektov pre daň z príjmov a priradenie DIČ

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Zaviesť registráciu podnikateľských subjektov pre daň
z príjmov a priradiť DIČ na daňovom úrade
automaticky na základe údajov z registra právnických
osôb a fyzických osôb o vzniku oprávnenia vykonávať
podnikanie a tým naplniť princíp jedenkrát a dosť.
Povinnosť registrácie pre daň z príjmov pre právnické osoby
a fyzické osoby určuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon o dani
z príjmov). V zmysle § 49a zákona o dani z príjmov fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej
republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie
na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane
o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí
mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na
podnikanie
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa registruje
u správcu dane, je povinná predložiť správcovi dane
vyplnené tlačivo „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien,
žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň
z pridanej hodnoty“.
Fyzická osoba, ktorá získa oprávnenie na podnikanie podľa
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov si plní
svoje registračné povinnosti na JKM na živnostenskom
úrade.
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (na základe
iného ako živnostenského oprávnenia) môže svoje
registračné povinnosti plniť prostredníctvom JKM, ak sa tak
rozhodne.
Ak si právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (na
základe iného ako živnostenského oprávnenia) nesplní svoju
registračnú povinnosť na JKM, musí žiadosť o registráciu
pre daň z príjmov doručiť správcovi dane elektronickými
prostriedkami v zmysle § 13 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Podanie urobené elektronickými
prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej
podateľne. Elektronickú adresu elektronickej podateľne
zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
Daňový úrad v zmysle § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní v znení neskorších predpisov po overení
údajov zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od
podania žiadosti o registráciu, ak spĺňa podmienky na
registráciu. Pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové
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identifikačné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a zašle
údaje o osobnom účte daňovníka na úhradu daní.
Za oneskorenú registráciu je uložená pokuta.
Popis záťaže

Daňové subjekty – podnikatelia (FO, PO) môžu využiť pre
účely registrácie aj JKM, ale väčšina požadovaných
informácii je už zaznamenaná v registri právnických osôb.

Náklady

Administratívne náklady spojené s podaním žiadosti.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Znížiť administratívnu záťaž pre daňové subjekty –
podnikateľov (FO, PO)
31. 12. 2020
MF SR
Zákon č. 563/2009 Z. z. v. n. p. – daňový poriadok
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov

Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva
Prínos

Popis vybraných vplyvov

Znížiť administratívnu záťaž
Vplyv na podnikateľské prostredie:
V roku 2017 sa pre daň z príjmov fyzických osôb
zaregistrovalo 68 248 fyzických osôb a 26 549 právnických
osôb sa registrovalo na daň z príjmu právnických osôb.
Celkový počet zaregistrovaných podnikateľských subjektov
pre daň z príjmu bol 94 797. Pri odhadovaných dopravných
nákladoch vo výške 4,2 eur na jedného podnikateľa
a polovice zaregistrovaných subjektov podávaných žiadosť
o registráciu osobne budú ušetrené nepriame finančné
náklady vo výške 199 074 eur. Pri osobnej registrácii
podnikateľ strávi vypĺňaním, cestou a osobným podaním
podľa odhadu MH SR 2 hodiny, čo predstavuje
administratívny náklad 16,94 eur (priemerná celková
hodinová cena práce 8,47 eur) na jeden zaregistrovaný
subjekt. Za predpokladu, že polovica registrovaných by
uskutočnila
registráciu
osobne
budú
ušetrené
administratívne náklady vo výške 802 931 eur. MH SR
predpokladá, že polovica registrovaných by uskutočnila
registráciu elektronicky. Odstránením povinnosti podať
žiadosť ušetria podnikatelia 200 733 eur. Opatrenie zníži
administratívne náklady vo výške 1 003 663 eur. Pozitívny
vplyv opatrenia na podnikateľské prostredie je odhadovaný
na 1 202 737 eur.
Vplyv na rozpočet verejnej správy:
Predpokladané finančné náklady na úpravu informačných
systémov predstavujú sumu 1,8 mil. eur s DPH a to 0,6
mil. eur v roku 2019 a 1,2 mil. eur v roku 2020.
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24. Elektronické prepojenie registračných pokladníc
Návrh znenia opatrenia
Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady
Dôvody na zmenu (argumenty)
Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori

Legislatíva

Prínos

Zabezpečiť
rozšírenie
priameho
prepojenia registračných pokladníc
finančnej správy.

elektronického
so systémami

Podnikateľ je povinný používať na evidenciu prijatých
tržieb elektronickú registračnú pokladnicu.
Administratívna
a finančná
záťaž
podnikateľských
subjektov spočívajúca v povinnosti používať knihu ERP,
vykonávať povinnú údržbu, registráciu vykonávať
v písomnej forme, viesť v papierovej podobe denné
uzávierky, archivovať doklady vyhotovené registračnou
pokladnicou.
Priame finančné náklady a administratívne náklady.
Zelektronizovanie niektorých procesov.
28. 02. 2019
MF SR
Zákon, 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.
Systém e-kasa bude pre podnikateľov znamenať zníženie
administratívnej záťaže pri obstarávaní hardveru, zníženie
nákladov pri prevádzke, kontinuálny prechod medzi
účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie podávania
kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas
archivácie. Zákazníkom systém umožní overenie pravosti
pokladničných dokladov v reálnom čase. Tento návrh
prinesie:
1. nepoužívanie knihy pokladnice,
2. nie je povinnosť zmluvne si zabezpečiť servisnú
organizáciu, t. j. odstránenie nákladov na povinný servis
registračných pokladníc,
3. možnosť využívať všetok dostupný hardvér,
4. možnosť používať aj súčasné registračné pokladnice za
predpokladu ich prispôsobenia na nové technické
požiadavky,
5. nastavenie softvéru na technické požiadavky zákona je
zo strany podnikateľov ľubovoľné, t. j. softvérové
riešenie nie je zákonom predpísané,
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6. požiadanie o pridelenie kódu a pridelenie kódu
pokladnice e-kasa klient elektronickou formou, čo
znamená operatívnejšie a efektívnejšie pridelenie kódu,
7. zníženie nákladov pri prevádzke,
8. export dát na zjednodušenie podávania kontrolného
výkazu na účely DPH,
9. dostupnosť dát počas archivácie.
Celkové prevádzkové náklady podnikateľských subjektov
by mohli klesnúť približne o 10,3 mil. eur. Operatívne
náklady podnikateľských subjektov na údržbu pokladníc by
mohli klesnúť v priemere o 56 eur na pokladňu, čo by pri
počte 233 tis. pokladní znamenalo úsporu 13,1 mil. eur
ročne. Celkové pozitívne vplyvy na podnikateľské
prostredie budú vo výške 23,4 mil. eur.

Popis vybraných vplyvov

Jednorazové investičné náklady na zavedenie e-kasy pre
podnikateľské subjekty odhadujeme na 28,0 mil. eur.
Predpokladáme, že 80% pokladní na trhu bude možné
upraviť pomocou doplnkového hardvéru a aktualizácie
softvéru. Celkový náklad úpravy pokladne, vrátane
zavedenia chráneného dátového úložiska, odhadujeme na 80
eur. Zvyšných 20% bude potrebné vymeniť za novú
pokladňu s priemernou cenou 280 eur za pokladňu.
Zavedenie e-kasy si vyžiada dodatočné náklady
v prevádzkach, ktoré ešte v súčasnosti nemajú internetové
pripojenie. Bude sa týkať najmä menších prevádzok. Podľa
údajov Eurostatu až 92% spoločností s počtom
zamestnancov viac ako 10 má zriadený širokopásmový
internet, v prípade domácností má pripojenie na internet
81%. Odhad nákladov na internetové pripojenie vychádza
z konzervatívnejšieho
predpokladu,
týkajúceho
sa
domácností. Z počtu 123 tisíc podnikateľských subjektov
s registračnou pokladňou sa predpokladajú dodatočné
náklady na internet v prípade 19% podnikateľských
subjektov. Pri priemernej cene internetového pripojenia 10
eur mesačne sú náklady 2,8 mil. eur. Celkové negatívne
vplyvy na podnikateľské prostredie budú vo výške 30,8 mil.
eur.
Výnosy z celoplošného zavedenia e-kasy sa v roku 2019
odhadujú na 57,4 mil. eur, v roku 2020 na 120,9 mil. eur a v
roku 2021 na 128,9 mil. eur. Predpokladá sa, že v prvom
roku zavedenia to bude najmä preventívny efekt. Plnenie
návrhu opatrenia je v plnom rozsahu podmienené úpravami
informačných systémov finančnej správy a zvýšením počtu
zamestnancov FR SR o 6 ľudí (z toho 2 colníci).
Odhadovaný negatívny dopad na rozpočet MF SR na roky
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2018 až 2021 je v celkovej výške 18,8 mil. eur, z toho na
úpravu informačných systémov (IS FS, portál FS a systém
e-kasa) v sume 18,5 mil. eur a na osobné výdavky pre 6
zamestnancov v sume 380,1 tis. eur.“
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25. Elektronické doručovanie dokumentov zamestnancom
Umožniť zamestnávateľom vystaviť a doručiť potvrdenie
o zdaniteľných príjmoch, ročné zúčtovanie preddavkov na
daň a potvrdenie o zaplatení dane elektronicky
zamestnancom po vzájomnej dohode a so zabezpečením
ochrany osobných údajov.
Návrh paragrafového znenia:
- - § 39 sa dopĺňa o nový odsek (16), ktorý znie:
„Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, môže doklady
uvedené v odsekoch 5 až 7 vystaviť elektronicky. Elektronický
doklad obsahuje predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa
a faksimile podpisu zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže
doklady uvedené v odsekoch 5 až 7 doručiť zamestnancovi
elektronickou formou pri zabezpečení ochrany osobných
údajov (napr. šifrovaním), pokiaľ s tým zamestnanec súhlasí.“
Povinnosť zamestnávateľa každoročne vystaviť a doručiť
zamestnancom buď Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (§ 39
ods. 5) (zamestnancom, ktorí nežiadajú zamestnávateľa o
vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň) alebo Ročné
Súčasný stav
zúčtovanie preddavkov na daň (§ 39 ods. 6) (pre žiadateľov
o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň) a
Potvrdenie o zaplatení dane (§ 39 ods. 7) (pre žiadateľov
o doklad na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2%
resp. 3% zaplatenej dane).
Záťaž spočíva v nadmernej administratívnej a časovej záťaži
Popis záťaže
pre podnikateľa (¼ hodiny na jedného zamestnanca).
Príklad konkrétneho podnikateľského subjektu: Finančné
náklady vo výške cca 1000,- eur za rok a časové náklady
Náklady
rovnajúce sa 3 000 pracovným hodinám ročne pri počte 12 000
zamestnancov.
Eliminuje sa administratíva spojená s fyzickým potvrdzovaním
daňových dokladov (podpis a pečiatka zamestnávateľa) a s
Dôvody na zmenu (argumenty)
kontaktovaním zamestnancov z dôvodu fyzického odovzdania
daňových dokladov.
Termín splnenia opatrenia
31. 12. 2020
Návrh znenia opatrenia

Gestor a spolugestori

MF SR

Legislatíva

§ 39 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Prínos

Navrhovanou úpravou sa zníži administratívna záťaž pre
zamestnávateľov pri spracovaní agendy ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
V rámci ročných daňových povinností je zamestnávateľ
povinný vytlačiť, podpísať, potvrdiť pečiatkou cca 22 000
dokladov a doručiť ich 12 000 zamestnancom.
Zavedením možnosti vystaviť daňové doklady elektronicky,
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Popis vybraných vplyvov

vrátane predtlačeného odtlačku pečiatky a faksimile podpisu
oprávnenej osoby zamestnávateľa a možnosti doručiť doklady
zamestnancom elektronicky do e-mailovej schránky, by sa
ušetril čas mzdových účtovníčok (tlač, podpisovanie,
pečiatkovanie, odovzdanie dokladu zamestnancovi oproti
podpisu v daňovom vyhlásení), čas ostatných zamestnancov
(preberanie dokladov) a zároveň by sa znížili režijné náklady
(papier, toner, pero, pečiatka, poštovné, atď.) zamestnávateľa.
Prínos je vo forme úspory pracovného času (3 000 hodín ročne)
odborných útvarov a všetkých zamestnancov ktorí sa dostavia k
prevzatiu dokladov a vo forme úspory režijných nákladov
zamestnávateľa vo výške cca 1000 eur ročne.
Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie spočíva v úspore
času zamestnávateľov a úspore režijných nákladov.
Z 2 556 000 pracujúcich (zdroj: ŠÚ SR) znížených o
pracujúcich v zahraničí na 2 410 000 pracujúcich na Slovensku
predpokladáme, že príjme zasielanie dokumentov elektronicky
60% pracujúcich. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur
a venovaní sa 15 min. jednému zamestnancovi ušetria
podnikatelia administratívne náklady vo výške 3 061 905 eur.
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26. Biela karta
Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Zrušiť povinnosť vydávať potvrdenie o poistení
zodpovednosti tzv. Bielu kartu a ponechať len Zelenú
kartu.
Každý majiteľ motorového vozidla v Slovenskej republike
má povinnosť uzavrieť si povinné zmluvné poistenie vozidla
(PZP). Od poisťovne dostane doklad o poistení vozidla –
jedná sa o potvrdenie o poistení zodpovednosti (tzv. Biela
karta) a Zelenú kartu. Tieto doklady posielajú poisťovne
poštou do jedného mesiaca od uzavretia zmluvy o PZP. Oba
dokumenty musí mať vodič pri sebe počas prevádzky vozidla.
Pri cestnej kontrole na území SR príslušníkmi Policajného
zboru je ich povinný predložiť. V opačnom prípade môže
vodič dostať pokutu.
Potvrdenie o poistení zodpovednosti a Zelená karta sú
dokladmi o uzavretí PZP. Potvrdenie o poistení
zodpovednosti je dokladom používaným v rámci SR a Zelená
karta je Medzinárodnou kartou automobilového poistenia slúži ako doklad o uzavretí PZP pri prevádzke vozidla na
území iného členského štátu. Jedná sa však o doklad
o uzavretí toho istého poistenia, preto považujeme vydávanie
potvrdenia o poistení zodpovednosti
za zbytočnú
administratívnu záťaž.
Vydávanie potvrdenia o poistení
zodpovednosti
dodatočným administratívnym nákladom pre poisťovne.

je

Zelená karta je medzinárodný dokument, ktorý je poisťovňa
povinná vydať ku každej poistnej zmluve, obsahuje všetky
potrebné údaje pre identifikáciu poistenia.
Zelená karta je v súlade s pravidlami Systému zelenej karty
vydávaná na maximálne 1 rok. Táto skutočnosť môže prispieť
k boju s nepoisteným vozidlami s ohľadom na to, že
potvrdenie o poistení sa môže vydať na dobu neurčitú.
V prípade, ak poistenie zanikne pre neplatenie poistného
Dôvody na zmenu (argumenty)
preukazuje sa prevádzkovateľ neplatným dokladom o
poistení.
Potvrdenie o poistení je nadbytočným dokladom, vydávanie
ktorého generuje poisťovniam zbytočné náklady.
Keďže Slovenská republika patrí do medzinárodného systému
Zelenej karty, táto karta by mala byť jediným uznávaným
dokladom o uzavretom PZP, podobne, ako je to v Českej
republike (podľa zákona č.168/1999 Sb., v znení zákona č.
137/2008 Sb.).
Termín splnenia opatrenia
31. 12. 2019
Gestor a spolugestori

MF SR
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Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zákon č. 381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
§ 11
Práva a povinnosti poisťovateľa
(1) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať
poistníkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o poistení
zodpovednosti a zelenú kartu; na tento účel je poisťovateľ
povinný zabezpečiť, aby potvrdenie o poistení zodpovednosti
obsahovalo ochranný prvok. Všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví
náležitosti potvrdenia o poistení zodpovednosti. Poisťovateľ
je povinný zabezpečiť evidenciu o vydaných potvrdeniach o
poistení zodpovednosti.
§ 18
Kontrola poistenia zodpovednosti
(1) Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič
povinný mať pri sebe potvrdenie o poistení zodpovednosti,
ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru
predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto
skutočnosť vodič povinný preukázať.
(2) Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je
vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o
hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu príslušníka
Policajného zboru predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
cudzozemské motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje
Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými
kanceláriami poisťovateľov.
(3) Príslušníci Policajného zboru v rámci dohľadu nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávajú
kontroly dokladov uvedených v odsekoch 1 a 2.
Prínos navrhovaného opatrenia je v odbúraní dodatočnej
administratívnej záťaže vo forme vydávania dokumentu,
ktorého účel spĺňa iný zo zákona vydávaný medzinárodný
dokument.
V roku 2017 bolo evidovaných 4 616 472 vozidiel. Pri
priemerných nákladoch na vyplnenie a tlač Bielej karty 0,5
eur je výška ušetrených nákladov 1 538 824 eur, čo
predstavuje pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
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Opatrenia Ministerstva vnútra SR
27. Registrácia ubytovateľa a evidencia ubytovaných cudzincov
Zjednodušiť proces registrácie ubytovateľa a evidencie
ubytovaných cudzincov.

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

a) Pri prvotnej registrácii ubytovateľa oprávnenou osobou
umožniť vykonanie registrácie pomocou elektronického
doručovania cez e-schránku - potrebný eID s KEP.
b) Sprístupniť registráciu ubytovateľa na stránke
SLOVENSKO.SK - potrebný eID s KEP. Na stránke
portal.minv.sk zverejniť žiadosť, ktorá by bola zasielaná
prostredníctvom všeobecného podania cez slovensko.sk
(Odbor registrov, matrík a hlásenia pobytov MV SR).
Túto žiadosť by zasielala právnická osoba a následne by
ju spracovalo príslušné RHCP a odpoveď by prišla do
elektronickej schránky.
c) Zrušiť povinnosť podpisovania cudzinca na písomnom
tlačive hlásenia pobytu cudzincov a nahradiť ho
elektronickým formulárom s elektronickým podpisom
cudzinca.
Podpis
cudzinca
bude
zabezpečený
prostredníctvom určeného podpisového tabletu a bude sa
prenášať spolu s údajmi o cudzincovi a údajmi o jeho
pobyte cez web servis do IS ECU.
d) Doplniť chybové hlásenie pri generovaní údajov z XML
aj o identifikovanie chyby.
Zo zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je ubytovateľ povinný podľa §113 písm. b) do knihy
ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a
dátum narodenia a podľa § 113 písm. c) zabezpečiť vyplnenie
úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho
policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania; doručenie
je možné aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej
na tento účel.
Evidencia oddeleniami cudzineckej polície PZ – po
doručení vyplnených hlásení pobytu cudzincov vykonávajú
zápisy oprávnené osoby priamo do systému ECU
- Manuálnym zápisom – eviduje údaje ubytovaného
cudzinca jednotlivo;
- Importom domovej knihy zo súboru – nahráva vstupné
XML (kódovaný UTF -8) hromadným zápisom.
Evidenciu elektronicky môže ubytovateľ vykonávať
prostredníctvom stránky portal.minv.sk
- Manuálnym zápisom – eviduje údaje ubytovaného
cudzinca jednotlivo;
- Importom domovej knihy zo súboru – nahráva vstupné
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Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

XML (kódovaný UTF -8) hromadným zápisom.
Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení (ďalej len
„ubytovateľ“), elektronické hlásenie cudzincov považujú za
komplikované, čo je dôvodom prečo uvedený inštitút využíva
len malé množstvo ubytovateľov, a to z dôvodu, že od
ubytovateľov je vyžadovaný aktivovaný elektronický
občiansky preukaz s čipom a kvalifikovaným elektronickým
podpisom.
Prvotnú registráciu ubytovateľa je možné vykonať osobne len
na príslušnom RHCP Bratislava, Banská Bystrica, Prešov alebo zaslaním dokumentov poštou na uvedené RHCP.
Ubytovateľ v prípade ubytovania cudzinca musí na tlačive
hlásenie pobytu cudzinca zabezpečiť podpis ubytovaného
cudzinca. Zabezpečenie podpisu cudzinca spôsobuje
zbytočné časové prieťahy pri ubytovaní resp. aj počas pobytu
v prípade odmietnutia podpisu zo strany ubytovaného pri
skupinovej registrácii. Zamestnanci ubytovateľa sú často
konfrontovaní ubytovanými cudzincami s touto požiadavkou,
ktorú považujú za obťažujúcu.
Ak súbor XML eviduje ubytovacie zariadenie cez hromadný
zápis a elektronická služba vyhlási chybové hlásenie je
potrebné konkretizovať chybný zápis súboru XML. Systém
iba ohlási chybu, ale neidentifikuje ju, pričom vyhľadávanie
chyby je časovo náročné.
Časová náročnosť a dopravné náklady pri vykonávaní
registrácie osobne. Časová náročnosť, dopravné náklady
a administratívne náklady pri zaslaní dokumentov poštou.
Zníženie administratívnej záťaže pri prvotnej registrácii
ubytovateľa.
Zabezpečenie podpisu cudzinca na tlačive hlásenia pobytu
považujeme vzhľadom na povinnosť ubytovateľa overiť
totožnosť ubytovaného a povinnosť viesť predpísané údaje za
zbytočné. Vzhľadom na povinnosť ubytovateľa doručiť
vyplnené tlačivo hlásenia pobytu cudzinca v lehote do 5 dní
ako aj na štatistickú priemernú dĺžku pobytu, ktorá je menšia
ako 3 dni, je akákoľvek konfrontácia ubytovaného cudzinca
prakticky nemožná, vzhľadom na skutočnosť, že daný
ubytovaný cudzinec sa v ubytovacom zariadení v prípade
kontroly už nenachádza.
Zabezpečenie podpisu sa nevyžaduje ani v iných krajinách
EÚ a nevyplýva zo smerníc či nariadení EÚ. V súvislosti
s digitalizáciou vo všetkých odvetviach, vrátane služieb
cestovného ruchu, je zabezpečenie písomného podpisu na
tlačive prekážkou pri zavádzaní moderných technológií
v ubytovacích zariadeniach, ktoré výrazne prispievajú
k zrýchleniu procesov a kvalite poskytovaných služieb.
Odstráni sa zároveň rozpor v inštrukciách týkajúcich sa
archivácie písomných tlačív, ktorú zákon ubytovateľovi
neprikazuje, avšak je vyžadovaný inštrukciou na webovom
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Termín realizácie opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

sídle MV SR.
Zachovanie podpisu cudzinca, či už na úradom tlačive
hlásenia pobytu cudzinca alebo v elektronickom formulári je
nevyhnutné z dôvodu predchádzania bezpečnostného rizika.
Takéto informácie sú nevyhnutné pre výkon práce
bezpečnostných zložiek, ako aj pre následnú kontrolu
príslušných ZÚ SR (kontrola dodržania ustanovení NEPaR
(ES) 810/2009
31. 12. 2019
MV SR, MDV SR
Zvýšenie využívania elektronickej komunikácie s úradmi
verejnej moci podnikateľmi.
Zrušenie povinnosti podpisu na tlačive hlásenia pobytu
cudzincov časovo zefektívni proces registrácie ubytovaného,
tak na strane ubytovateľa, tak na strane ubytovaného, dôjde
k odstráneniu verbálnych konfliktov zo strany ubytovaných
a zvýšeniu kvality poskytnutej služby.
Ročný prírastok nových ubytovacích zariadení a zároveň
tých, ktoré ešte nie sú zaregistrované je cca 150 (expertný
odhad Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska). Zriadením
elektronickej prvotnej registrácie ušetrí jedno zariadenie 100
minút času a náklady na dopravu na miestnu cudzineckú
políciu vo výške 5,60 eur. Podnikatelia tým ušetria ročne 840
eur. Celkový počet zahraničných návštevníkov za 2017 bol
2 162 384. Pravdepodobnosť chybovosti pri evidovaní
cudzincov je 1 chyba na 30 ubytovaných (expertný odhad
Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska). Pri priemernej
čase 10 min. na nájdenie chyby a priemernej hodinovej mzde
8,47 eur podnikatelia ušetria 101 752 eur. Celkové ušetrené
administratívne náklady budú vo výške 107 667 eur.
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy spočíva vo
výdavkoch na nastavenie elektronických procesov. MV SR
predpokladá náklady na plnenie úlohy vo výške 200 tis. eur
bez DPH.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na služby verejnej
správy pre občana (zrušenie povinnosti podpisovania
cudzinca na písomnom tlačive hlásenia pobytu).
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Opatrenia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. II. vlna zákona proti byrokracii
Pripraviť novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb
využívaním informačných systémov verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti
Návrh znenia opatrenia
byrokracii), ktorá rozšíri rozsah údajov, ktoré sa
získavajú z informačných systémov o potvrdenie o
návšteve školy, potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom
poistení.
V súčasnosti sú podnikateľské subjekty pri riešení rôznych
situácií povinné predkladať verejnej správe potvrdenia o tom,
že majú vysporiadané vzťahy so Sociálnou poisťovňou,
zdravotnými
poisťovňami,
či
daňovými
úradmi.
Podnikateľské subjekty vo verejnej doprave v súvislosti s
Súčasný stav
výkonom svojej činnosti žiadajú o žiakov a študentov
potvrdenia o návšteve školy. Ide o administratívnu záťaž pre
podnikateľské subjekty najmä vzhľadom na možnosť využitia
potenciálu elektronickej štátnej správy medzi jednotlivými
orgánmi navzájom.
Povinnosť podnikateľov predkladať verejnej správe:
- potvrdenie správcu dane o tom, že správca dane neeviduje
voči žiadateľovi nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
- potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na
Popis záťaže
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote
splatnosti,
- potvrdenie zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá
evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné
zdravotné poistenie po lehote splatnosti,
- potvrdenia o návšteve školy
Ide najmä o administratívne náklady pre podnikateľov
zahŕňajúce časový rozsah na podanie žiadosti a vyzdvihnutie
Náklady
potvrdenia ako aj úhradu súvisiacich administratívnych
poplatkov s potvrdeniami.
V nadväznosti na zákon proti byrokracii, ktorý odstránil
povinnosť podnikateľov predkladať výpis z listu vlastníctva,
registra trestov, výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra by bolo vhodné, aby verejná správa
odstránila
byrokraciu
prostredníctvom
vzájomného
Dôvody na zmenu (argumenty)
prepojenia ďalších informačných systémov v rámci akčného
plánu informatizácie verejnej správy, ktorý bol schválený
Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný
digitálny trh. Týmto by sa SR v rámci Európskej únie
posunula vyššie v kvalite poskytovania verejných služieb.
31. 03. 2020
Termín realizácie opatrenia
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Gestor a spolugestori

Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

ÚPVIaI, MF SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, Sociálna
poisťovňa, zdravotné poisťovne
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
Odstránenie administratívnej záťaže pre podnikateľov
a občanov vo forme zrušenia povinnosti predkladať niektoré
potvrdenia.
Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie spočíva hlavne
v odstránení nutnosti žiadať alebo vydávať rôzne potvrdenia
a taktiež v zrušení poplatkov za vydanie potvrdenia
o daňových nedoplatkoch. Daňové úrady vydali za rok 2017
celkovo 34 687 potvrdení o nedoplatkoch na dani.
Sociálna poisťovňa vydala v roku vyše 80 tis. potvrdení
o nedoplatkoch na sociálnom poistení.
Zdravotné poisťovne vydali v roku 2017 cca 139 400
potvrdení o nedoplatkoch na zdravotnom poistení.
Školy ročne vydajú až 1,5 milióna potvrdení o návšteve
školy, z toho 180 tis. súkromné školy.
Žiadosť o vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na dani sa
spoplatňuje 3 eurami (elektronicky 1,5 eurami). Pri počte
34 689 potvrdení o nedoplatkoch na dani a podiele podaných
žiadostí listinne a elektronicky 50/50 je výška ušetrených
priamych finančných nákladov podnikateľského prostredia
78 051 eur.
Potvrdenia od ostatných inštitúcií (Sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne, súkromné školy) sa vydávajú bezplatne.
Ušetrené nepriame finančné náklady predstavujú dopravné
náklady podnikateľov vo výške 179 715 eur. Administratívne
náklady predstavujú čas strávený vypĺňaním žiadosti a jej
zaslaním poštou, doručením osobne alebo zaslaním
elektronicky. Na súkromné školy pripadá vybaviť 180 tis.
potvrdení o návšteve školy. Pri čase 6 min. na vystavenie
jedného potvrdenia a priemernej celková hodinová cena práce
8,47 eur je administratívny náklad 152 460 eur.
Administratívne náklady podnikateľov na elektronické
podanie žiadosti o nedoplatkoch na dani sú 73 452 eur a na
písomné podanie žiadosti o nedoplatkoch na dani 224 704
eur. Administratívne náklady podnikateľov na podanie
žiadosti o nedoplatkoch na sociálnom poistení sú 687 600
eur. Administratívne náklady podnikateľov na podanie
žiadosti o nedoplatkoch na zdravotnom poistení sú 1 209 684
eur. Zároveň na strane súkromných zdravotných poisťovní
ide o spracovanie žiadosti a vypracovania odpovede
a zaslania späť. Administratívne náklady súkromných
zdravotných poisťovní na vybavenie žiadostí o nedoplatkoch
na zdravotnom poistení sú 29 645 eur.
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Ušetrené administratívne náklady súvisiace so žiadosťou
podanou elektronicky sú 532 433 eur a žiadosťou podanou
v listinnej forme 1 845 112 eur, čo spolu predstavuje 2 377
545 eur. Celkové ušetrené náklady podnikateľského
prostredia sú 2 635 311 eur.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky z rozpočtu verejnej správy momentálne nie je
možné odhadnúť, pretože aktuálne prebiehajú technické
stretnutia gestora s partnermi. Vyčísľujú sa náklady na
rozšírenie systému, úpravy systémov na strane partnerov, či
na strane konzumentov. Tieto všetky informácie budú známe
pravdepodobne v decembri 2018. Celý procesný model a
technické riešenia nie sú jednoduchým celkom. Skladajú sa z
niekoľkých častí, partnerov a niekoľkých spôsobov
financovania. Väčšina aktivít bude hradená zo štátneho
rozpočtu. Momentálne gestor opatrenia identifikuje možnosti
financovania aj z iných už existujúcich projektov ÚPVIaI
(dátová integrácia), ktoré sú hradené z EU fondov, no ich
rozsah a výška bude známa najskôr začiatkom roka 2019 a
predložená ako príloha novely zákona.
Zrušenie povinnosti získavať niektoré potvrdenia (napr.
o návšteve školy) predstavuje pozitívny vplyv na služby
verejnej správa pre občana.
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29. Jednotná evidencia veľkostnej kategórie podnikov
Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Zabezpečiť vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
vytvorenia jednotnej evidencie veľkostnej kategorizácie
podnikov a v zmysle jej záverov určiť gestora realizácie
národného systému jednotnej evidencie veľkostnej
kategórie podnikov.
Predmetom opatrenia je vytvorenie informačného systému
funkčne prepojeného na relevantné registre a iné registre
(register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci, register účtovných závierok, a pod.), ktoré obsahujú
východiskové údaje na určenie veľkostnej kategórie
podnikov.
S cieľom minimalizácie nákladov na prevádzku daného
systému je potrebné zabezpečiť nastavenie systému
s maximálne možnou mierou automatizácie evidovaných
údajov z prepojených registrov, i keď s najväčšou
pravdepodobnosťou nebude možné zabezpečiť plne
automatické vyhodnocovanie údajov a určenie veľkostnej
kategórie podnikov bez zapojenia ľudského faktora (t.j. bez
analytického posúdenia vybraných údajov).
Overenie realizovateľnosti navrhovaného opatrenia, resp.
návrh konkrétneho technického riešenia spolu s určením
vhodného správcu systému a vyčíslením odhadovaných
nákladov sa navrhuje vykonať prostredníctvom štúdie
uskutočniteľnosti.
Napr. v prípade OR SR a ŽR SR sa predpokladá, že z týchto
registrov sa budú získavať údaje o vlastníckej štruktúre
podniku. Rozsah a zdroj požadovaných údajov však spresní
až navrhovaná štúdia uskutočniteľnosti.
Za správcu referenčných údajov o veľkostnej kategorizácii
podnikov bude určený niektorý z informačných systémov
verejnej správy, ktorý bude zároveň referenčným registrom
poskytujúcim referenčné údaje do informačného systému
správy referenčných údajov podľa záverov štúdie
uskutočniteľnosti.
V zmysle pravidiel platných pre poskytovanie príspevku
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj
pravidiel v oblasti štátnej pomoci platí, že podnikateľ
uchádzajúci sa o príspevok z EŠIF (žiadateľ) je povinný
preukázať, do akej veľkostnej kategórie spadá, t.j. či
je mikro, malý, stredný alebo veľký podnik. Keďže
veľkostná kategória podnikov má zásadný vplyv nielen na
intenzitu pomoci, ale často krát aj na oprávnenosť žiadateľa
(keďže väčšina výziev je určená na podporu MSP a nie
veľkých podnikov), je potrebné túto skutočnosť dôsledne
overiť, a to na základe podkladov predložených žiadateľom.
Žiadatelia za týmto účelom musia predložiť formulár s
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Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu
(argumenty)

Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva

názvom Vyhlásenie o veľkosti podniku (Vyhlásenie na
kvalifikovanie sa ako MSP, resp. Vyhlásenie sa za veľký
podnik), s ktorého vyplnením je spojená vysoká
administratívna záťaž, ako aj vysoká chybovosť (vysoké
riziko kontrolných/auditných zistení). Na základe
praktických
skúseností
z implementácie
EŠIF
zohľadňujúcich aj skúsenosti žiadateľov možno konštatovať,
že vyplnenie tohto formuláru sa, popri procese verejného
obstarávania, považuje za najnáročnejšiu činnosť súvisiacu
s prípravou a implementáciou projektov spolufinancovaných
z EŠIF.
Žiadatelia musia identifikovať všetky prepojené a partnerské
podniky, ktorých údaje sa zohľadňujú pri určení veľkostnej
kategórie podniku, čo je časovo a administratívne náročné
najmä pri spoločnostiach s väčším počtom spoločníkov,
resp. akcionárov. Taktiež je potrebné identifikovať aj
fyzické osoby, prostredníctvom ktorých sú podniky
prepojené a posúdiť či pôsobia na tzv. relevantnom trhu,
resp. priľahlom trhu. Navyše, rozsah údajov, ktoré sa
zohľadňujú pri určení veľkostnej kategórie podniku, sú
stanovené právnymi aktmi EÚ pre oblasť štátnej pomoci
a nie sú v plnej miere zhodné s údajmi vykazovanými podľa
legislatívy platnej pre oblasť účtovníctva (napr. klasifikácia
účtovných jednotiek na mikro, malú a veľkú účtovnú
jednotku nezodpovedá kategorizácii veľkosti podniku na
účely poskytovania príspevku z EŠIF; ďalej sa do počtu
zamestnancov podniku na účely určenia veľkostnej kategórie
podniku zahŕňajú aj vlastníci - manažéri, či partneri
vykonávajúci pravidelnú činnosť v podniku, ktorí majú
finančný prospech z podniku a pod.).
Ide najmä o administratívne náklady na zamestnancov
podniku (prípadne náklady na externé poradenské
spoločnosti), ktorí predmetný formulár vypracúvajú s tým,
že odhadovaný priemerný čas potrebný na vypracovanie
daného formuláru je 10-20 osobohodín.
Cieľom tohto opatrenia je zníženie administratívnej záťaže
podnikateľov v súvislosti s prípravou a implementáciou
projektov spolufinancovaných z EŠIF a tým zvýšiť ich
motiváciu riešiť svoje investičné zámery (predovšetkým
v oblasti výskumu, vývoja, inovácií, životného prostredia
a energetickej náročnosti) s využitím finančnej podpory
z EŠIF.
31. 12. 2019
ÚPVII, MH SR
Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna
2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné
s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
v platnom znení
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Prínos

Popis vybraných vplyvov

Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o definícii mikro,
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003,
s. 36)
Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a Rady (EÚ)
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa
stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
č. 1083/2006 v platnom znení
Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a Rady (EÚ)
č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde
regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach
týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti,
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom
znení
žiadatelia nebudú musieť vypĺňať predmetný formulár
(Vyhlásenie o veľkosti podniku) ako prílohu žiadosti
o poskytnutie NFP a ani predkladať žiadne doplňujúce
podklady;
znížia sa náklady podnikateľov spojené s prípravou
a implementáciou projektov spolufinancovaných z EŠIF;
zvýši sa právna istota žiadateľa (keďže sa minimalizuje
riziko dodatočnej úpravy intenzity pomoci, zníženia výšky
NFP, resp. mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí
NFP v dôsledku neoprávnenosti žiadateľa); zníži sa riziko
kontrolných/auditných
zistení;
zrýchli
sa
proces
schvaľovania a poskytovania príspevku z EŠIF (keďže
predmetným opatrením sa zároveň zásadne zníži
administratívna náročnosť na strane poskytovateľa pomoci
spojená s overovaním veľkostnej kategórie podnikov); zvýši
sa motivácia podnikateľov (ktorá v posledných rokoch
výrazne klesá) riešiť svoje investičné zámery s využitím
finančnej podpory z EŠIF.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy, keďže s realizáciou tohto opatrenia sú spojené
náklady na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (odhad cca
50 000 eur) a následne aj náklady na vytvorenie a prevádzku
predmetného IT systému (vyčíslenie týchto nákladov bude
známe až po vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti).
Keďže predmetný IT systém bude slúžiť primárne pre účely
poskytovania pomoci z EŠIF, všetky výdavky spojené
s realizáciou tohto opatrenia je možné financovať
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z finančných prostriedkov operačného programu Technická
pomoc (keďže predmetný systém bude slúžiť všetkým
subjektom zapojeným do implementácie EŠIF).
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Opatrenia Ministerstva hospodárstva SR
30. Druhá šanca pri porušení povinností

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, že sa
zavedie právomoc orgánov dohľadu v oblasti ochrany
spotrebiteľa prevziať od predávajúceho záväzok, že
ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni
jeho následky a odškodní spotrebiteľov, ktorých
práva boli konaním predávajúceho porušené,
v dôsledku
čoho
dôjde
k
zníženiu
administratívnoprávnej
sankcie
uloženej
predávajúcemu.
V roku 2017 boli nedostatky pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu
zistené v 5 864 prevádzkach. V roku 2017 Slovenská
obchodná inšpekcia v správnom konaní vydala
v prvostupňovom konaní 3 745 rozhodnutí o uložení
pokuty. Celková výška uložených peňažných pokút
predstavuje hodnotu 2 488 738 eur. Priemerná výška
uloženej peňažnej sankcie v roku 2017 bola 665 eur.
Za porušenie povinností ustanovených legislatívou
v oblasti ochrany spotrebiteľa uloží orgán dozoru
(Slovenská
obchodná
inšpekcia)
výrobcovi,
predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi pokutu do
66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas
12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.
Ustanovenie upravujúce uloženie sankcie je koncipované
tak, že orgán dozoru je povinný uložiť pokutu pri
každom porušení povinnosti bez ohľadu na charakter
a závažnosť porušenia povinnosti a možnosť okamžitého
odstránenia protiprávneho stavu.
Legislatíva ochrany spotrebiteľa neumožňuje zníženie
pokuty, čo znamená, že i v prípade menej závažného
resp. prvého porušenia povinností začne orgán dozoru
správne konanie o uložení plnej výšky pokuty vo vzťahu
k podnikateľským subjektom.

Náklady

Pre prevádzkovateľov je uložená pokuta priamym
finančným nákladom.
Administratívne náklady spojené s platením pokuty.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Prevzatie záväzku v súčasnosti v právnych predpisoch na
ochranu spotrebiteľa nie je upravené, v iných členských
štátoch EÚ (EFTA) však kontrolné orgány touto
právomocou disponujú (UK, IE, IT, BE, NO a i.).
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Termín splnenia opatrenia

30. 09. 2019

Gestor a spolugestori

MH SR

Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi
národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie
právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení
nariadenia (ES) č. 2006/2004 Navrhované opatrenie je
v súlade s čl. 9 ods. 4 písm. b) podľa ktorého majú mať
kontrolné orgány právomoc snažiť sa získať alebo prijať
záväzky od obchodníka zodpovedného za porušovanie
právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie,
že toto porušovanie právnych predpisov ukončí
(„prevzatie záväzku“).
Inštitút prevzatia záväzku umožní orgánu dohľadu prijať
záväzok predávajúceho ukončiť porušovanie predpisov
resp. uskutočniť nápravu v prospech dotknutých
spotrebiteľov. Hlavným prínosom bude neuloženie
pokuty alebo uloženie zníženej pokuty predávajúcemu –
predávajúcemu bude daná „druhá šanca“ v prípade
porušenia povinností.
Z pohľadu ochrany spotrebiteľa bude predávajúci
motivovaný v stanovenom čase odstrániť neželaný stav
resp. odškodniť spotrebiteľov. Ďalej budú odbremenené
orgány dohľadu, a to najmä od potreby viesť správne
konanie, zabezpečovať dôkazy a pod.
Prevzatie záväzku predstavuje moderný prístup ku
kontrole v oblasti ochrany spotrebiteľa s dôrazom na
prevenciu.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy vo výške neudelených pokút tým subjektom,
s ktorými SOI uzatvorí dohodu o prevzatí záväzku.
Predpokladaný odhad MH SR je ¼ z uložených pokút,
t. j. 936 prípadov. V týchto prípadoch je udelená nižšia
ako priemerná pokuta (665 eur), podľa odhadu MH SR
450 eur. Negatívny dopad na rozpočet bude predstavovať
421 200 eur. Negatívny vplyv bude vyvážený
odbremenením SOI od povinnosti viesť správne konanie
v prípade, že podnikateľ dodrží záväzok a odstráni
porušenie.
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Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie. Ušetrené priame náklady predstavujú 421 200
eur.
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31. Zohľadnenie kritéria obratu podniku pri určení výšky pokuty

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, aby
orgán dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa pri
určení výšky pokuty (§ 24 ods. 5) mal možnosť
zohľadniť aj obrat podniku.
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene
zákona
Slovenskej
národnej
rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v § 24 ods. 5 ustanovuje:
„Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter
protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti,
spôsob a následky porušenia povinnosti.“.
Pokuty za jednotlivé porušenia povinností sú stanovené
systémom od-do, pričom nezohľadňujú veľkosť podniku
(t. j. či ide o MSP v súlade s prílohou č. I Nariadenia
Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy).
Uložená pokuta je priamym finančným nákladom,
v spojení s nepriamymi finančnými a administratívnymi
nákladmi (zastúpenie v správnom konaní, náklady na
zaplatenie pokuty a pod.).
Nezohľadnenie veľkosti podniku pri udeľovaní pokút
znamená, že účinok pokuty nemusí zodpovedať jej
zámeru, t.j. potrestanie predávajúceho za porušenie danej
povinnosti
v spojení
s predchádzaním
ďalšieho
porušovania predpisov (represívno-výchovná funkcia
pokuty). Rovnako vysoká pokuta môže byť likvidačná
pre mikropodnik a súčasne zanedbateľná pre veľký
podnik.
Cieľom opatrenia je, aby ukladaná pokuta vo vzťahu
k malým a stredným podnikom nebola likvidačná, bez
tohto aby došlo k zníženiu právnej istoty pre veľké
podniky cieleným navyšovaním v súčasnosti ukladaných
pokút.Trend zohľadňovania veľkosti podniku aj pri iných
porušeniach (hospodárska súťaž).

Termín splnenia opatrenia

30. 09. 2019

Gestor a spolugestori

MH SR

Legislatíva

§ 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

73

predpisov

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zohľadnenie veľkosti podniku pri určovaní výšky pokuty
za porušenie pravidiel ochrany spotrebiteľa zabezpečí, že
sankcie budú stanovované účelnejšie a nebudú
likvidačné.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie
transparentnosti pri ukladaní sankcii.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie, ktorý nie je možné kvantifikovať.
Opatrenie môže mať vplyv na rozpočet verejnej správy,
ktorý však nie je možné kvantifikovať.
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32. Checklisty pre podnikateľov

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Vypracovať a zverejniť kontrolný zoznam (tzv.
checklist) povinností podnikateľa pri otváraní
prevádzky, v priebehu podnikania a pri kontrole. V
prvej fáze budú spracované checklisty pre právne
predpisy, ktoré platia pre všetkých podnikateľov,
v druhej fáze aj pre špecifické sektory.
Vypracovať
a zverejniť zoznam
najčastejších
porušení v oblasti ochrany spotrebiteľa a zoznam
príkladov dobrej praxe.
SOI kontroluje a vykonáva dozor nad dodržiavaním
povinností vyplývajúcich z 350 právnych predpisov
(platných a účinných v roku 2017), t. j. 39 zákonov, 29
nariadení Európskeho parlamentu a Rady, 43 nariadení
Komisie, 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady,
32 delegovaných nariadení Komisie, 141 predpisov EHK
OSN, 2 vykonávacích nariadení Komisie, 29 nariadení
vlády SR, 32 vyhlášok a 1 výnosu MH SR.
Časť predpisov zaväzuje všetkých podnikateľov, časť
z nich tvoria sektorovo špecifické predpisy, tzn. predpisy
týkajúce sa len podnikateľov pôsobiacich v určitej oblasti
(napríklad cestovné kancelárie, automobilový priemysel,
predaj kozmetických výrobkov, predaj potravín a pod.).
Chýbajú komplexné a prehľadne spracované informácie
o povinnostiach pre podnikateľov vyplývajúcich
z legislatívy ochrany spotrebiteľa pri začatí podnikania
(najmä reklamácie, vedenie evidencií, riešene sporov
a i.).
Podnikatelia získavajú informácie iba priamo z
legislatívy a podzákonných predpisov, čo predstavuje
administratívne náklady, prípadne priame náklady, ak
podnikateľ využije služby advokáta alebo poradenských
spoločností.
Legislatíva ochrany spotrebiteľa je tvorená rozsiahlym
súborom právnych predpisov, pričom pre podnikateľov,
ktorí nemajú právnické vzdelanie, je náročné orientovať
sa v nich. Vyhľadané informácie z neoficiálnych zdrojov
(napríklad webstránky o podnikaní) nemusia byť presné
resp. kompletné.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

Gestor a spolugestori

MH SR

Legislatíva

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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Legislatíva ochrany spotrebiteľa.

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Zverejnenie prehľadu povinností podnikateľom uľahčí
orientáciu v legislatíve pri otváraní prevádzky
a zabezpečí dôslednejšie dodržiavanie stanovených
povinností v priebehu podnikania. Bude posilnená
transparentnosť a právna istota podnikateľov pri výkone
kontroly.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie. Čas, ktorý podnikatelia
strávia
oboznamovaním sa s právnymi predpismi v oblasti
ochrany spotrebiteľa bude znížený o min. 1h mesačne, čo
pri priemernej celkovej hodinovej cene práce 8,47 eur
predstavuje náklad 102 eur ročne na jedného
podnikateľa. Časť legislatívy ochrany spotrebiteľa sa
týka všetkých podnikateľských subjektov (bezpečnosť
výrobkov a služieb, označovanie..). Pri zohľadnení
polovice podnikateľských subjektov z celkového počtu
557 758 za rok 2017 predstavuje náklad 28,45 mil. eur.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na dodržiavanie
legislatívy ochrany spotrebiteľa a na zvýšenie povedomia
podnikateľov pri výkone kontroly.
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33. Bonifikácia podnikateľov, u ktorých sa nezistilo porušenie povinností

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)

Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori

Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Vytvoriť transparentný program dohľadu, ktorý
zohľadní mieru porušovania povinností podnikateľov,
aj vzhľadom na výsledky predchádzajúcich kontrol.
Zverejniť kritéria a spôsob zvýhodnenia na webovom
sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie.
SOI sa pri výkone kontroly zameriava najmä na
bezpečnosť a ochranu zdravia, klamlivú reklamu, skryté
poškodzovanie, diskrimináciu, nevyžiadanú reklamu,
zhodu nepotravinových výrobkov s technickými
požiadavkami,
činnosť
cestovných
kancelárií
a ubytovacích zariadení a poskytovanie služieb. Približne
70 % z celkového počtu kontrol je vykonávaných
z vlastnej iniciatívy SOI.
Kontrola je pre podnikateľov zaťažujúca najmä
z časového hľadiska. Inšpektori sú oprávnení požadovať
od kontrolovaných osôb potrebné informácie, doklady,
údaje a vysvetlenie, sprievodné listiny, technickú
dokumentáciu a inú dokumentáciu.
Pri
kontrole
vzniknú
podnikateľom
najmä
administratívne náklady spojené s umožnením výkonu
kontroly inšpektorom SOI, poskytovaním potrebných
informácií a pod.
Navrhovaná zmena mení prístup SOI ku kontrolnej
činnosti v prospech poctivých podnikateľov pri
zachovaní nezávislosti výkonu kontroly.
Frekvencia kontroly zohľadní predchádzajúce správanie
podnikateľa, pričom systém bude pre podnikateľov
predvídateľný.
30. 06. 2019
MH SR
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Navrhované opatrenie zvýši motiváciu podnikateľov
dodržiavať právne
predpisy v oblasti
ochrany
spotrebiteľa, pričom sa predpokladá zníženie frekvencie
počtu kontrol u tých podnikateľov, ktorí neporušujú
pravidlá ochrany spotrebiteľa.
Bude zachované oprávnenie SOI prijímať podnety
a sťažnosti spotrebiteľov, čo zabráni morálnemu hazardu
bonifikovaných subjektov.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
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prostredie, ktorý však nie je možné kvantifikovať.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na dodržiavanie
legislatívy ochrany spotrebiteľa.
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34. Systém zverejňovania rozhodnutí

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Náklady

Dôvody na zmenu (argumenty)
Termín splnenia opatrenia
Gestor a spolugestori
Legislatíva

Prínos

Popis vybraných vplyvov

Sprehľadniť evidenciu rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie zverejňovaných na jej webovom
sídle a zverejňovať rozhodnutia usporiadané časovo
a tematicky podľa okruhu kontrolovanej činnosti.
Na webovej stránke SOI sú verejne prístupné výsledky
z kontrolnej činnosti SOI a výročné správy, ktorých
obsahom
sú
informácie
o výsledkoch
kontrol
systematicky usporiadané podľa jednotlivých sektorov za
kalendárne roky.
Takáto systematika a prehľadnosť zverejňovania sa však
neuplatňuje pri zverejňovaní právoplatných rozhodnutí
SOI.
Podnikatelia z jednotlivých segmentov, musia spĺňať
značné množstvo povinností, ktoré sú predmetom
kontrolnej činnosti SOI. Ak si tieto zákonné povinnosti
neplnia, SOI im uloží finančnú sankciu. S cieľom
sprehľadnenia rozhodovacej činnosti SOI, ako aj
posilnenia mechanizmu, aby sa v obdobných prípadoch
rozhodovalo obdobne, je potrebné, aby došlo k úprave
systematiky, v akej sú rozhodnutia zverejňované.
Opatrenie pozitívne ovplyvní funkčnosť systému
zverejňovania rozhodnutí SOI a tým bude mať priaznivý
vplyv na pokles frekvencie uložených pokút, ktoré sú
priamym finančným nákladom podnikateľa.
Navrhovaná zmena upravuje systém zverejňovania
rozhodnutí za účelom väčšej prehľadnosti rozhodnutí
a posilnenia garancií
rozhodovania v obdobných
prípadoch obdobne.
30. 06. 2019
MH SR
Opatrenie sa nedotýka legislatívy, vyžaduje úpravu
webovej stránky SOI – v časti „Právoplatné
rozhodnutia“.
Navrhované opatrenie zvýši povedomie podnikateľov
pôsobiacich v konkrétnom segmente o najčastejších
porušeniach povinností, za ktoré SOI uložila sankciu.
Opatrenie zjednoduší prístup k jednotlivým informáciám,
ktoré sú obsahom rozhodnutia a zavedie väčšiu
prehľadnosť a aj predvídateľnosť ku kontrolnej činnosti
SOI ako aj vo vzťahu k výške ukladaných sankcií.
Výsledky kontrol budú prehľadne a systematicky
usporiadané podľa jednotlivých oblastí, ktoré sú
predmetom kontrolnej činnosti SOI (cestovné kancelárie,
ubytovacie zariadenia, detské hračky, atď.).
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
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prostredie, ktorý však nie je možné kvantifikovať.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie
transparentnosti.
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35. Zníženie záťaže v banskej činnosti
Novelizovať zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe a zákona č. 58/2014 Z.
z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v ustanoveniach, ktoré
neprimerane zaťažujú podnikateľské prostredie s cieľom
znížiť regulačnú záťaž na podnikateľov

Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

a) Umožniť podanie prihlášky na skúšky o odbornej spôsobilosti
aj samotným uchádzačom o kvalifikáciu a overovanie odbornej
spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti vykonávanej
banským spôsobom.
b) Odstrániť povinnosť Obvodných banských úradov zrušiť
banské oprávnenie subjektu a zakázať mu obdobnú činnosť na
ďalšie tri roky v prípade, ak subjekt nevykonáva činnosť tri
roky od vydania banského oprávnenia.
c) Umožniť predĺžiť platnosť osvedčenia alebo oprávnenia
strelmajstra alebo technického vedúceho odstrelov bez
podmienky predložiť žiadosť 3 mesiace pred skončením doby
platnosti osvedčenia alebo oprávnenia strelmajstra alebo
technického vedúceho odstrelov.
a) Podľa § 4 ods. 2 vyhlášky MHSR č. 208/1993 Z. z. podáva
prihlášku na skúšky o odbornej spôsobilosti organizácia, sám
skúšaný tak nemôže urobiť.
b) OBÚ má povinnosť začať konať a zrušiť banské oprávnenie pri
naplnení podmienky, ak tri roky organizácia nevykonáva
činnosť, na ktorú má vydané banské oprávnenie. Navyše takto
postihnutá organizácia, ktorá sa neprevinila porušením zákona,
len nepodnikala v danej oblasti tri roky, nemôže ďalšie tri roky
požiadať o vydanie nového banského oprávnenia a teda ani
podnikať v oblasti banskej činnosti a činnosti vykonávanej
banským spôsobom.
c) Platnosť osvedčenia alebo oprávnenia (strelmajster, technický
vedúcu odstrelov ...) podľa § 36 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z.
možno predĺžiť, ale žiadosť treba predložiť až 3 mesiace pred
skončením doby platnosti osvedčenia alebo oprávnenia
a organizácie popr. strelmajstri majú problém to ustriehnuť.
Zákon nerieši, čo ďalej, keď podmienka nie je dodržaná.
a) Nutnosť podania prihlášky organizáciou.
b) Strata banského oprávnenia a nemožnosť podnikania v banskej
činnosti ďalšie tri roky.
c) Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. žiadosť musí byť
podaná najmenej 3 mesiace pred uplynutím päťročnej lehoty.
Zákon nerieši, čo ďalej, keď podmienka 3 mesiacov nie je
dodržaná a strelmajster, aj keď je držiteľom platného
oprávnenia, musí absolvovať nový kurz strelmajstra, aby mohol
vykonávať svoju funkciu a nemôže sa podieľať na výrobnom
procese.
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Náklady

Dôvody na zmenu
(argumenty)
Termín splnenia
opatrenia
Gestor a spolugestori

Legislatíva

Prínos
Popis vybraných vplyvov

a) Správne poplatky za konanie skúšky, za vydanie osvedčenia
o odbornej
spôsobilosti,
nutnosť
podania
prihlášky
organizáciou, ten koho odborná spôsobilosť má byť overená si
nemôže podať prihlášku sám, musí si tak nájsť organizáciu,
ktorá to zaňho urobí, vznikajú tak náklady na strane
organizácie, ako aj skúšaného
b) Náklady s vydaním banského oprávnenia sú okrem poštovného
v podstate len správne poplatky, avšak zrušenie banského
oprávnenia a následné moratórium ustanovené v § 4b ods. 6
zákona č. 51/1988 Zb. v platnom znení znamená prekážku
v podnikaní v banskej činnosti resp. vo vybranej činnosti
vykonávanej banským spôsobom.
c) Čas na vykonanie nového kurzu strelmajstra a finančná záťaž
organizácie a strelmajstra.
a) Odkázanosť na vôľu organizácie či prihlási fyzickú osobu za
účelom získania odbornej spôsobilosti, nemožnosť jednotlivca
získať odbornú spôsobilosť bez „asistencie“ organizácie.
b) Odbúranie prekážky v podnikaní.
c) Odbúrať prekážku, ktorá bráni strelmajstrom a technickým
vedúcim odstrelov pracovať.
30. 09. 2019
MH SR
a) § 4 ods. 2 vyhlášky MHSR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na
kvalifikáciu a overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri
banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom, príp. § 5
ods. 3 a nasl. zákona č. 51/1988 Zb.
b) 4b ods. 4 písm. d) v spojitosti s ustanovením § 4b ods. 6 zákona
č. 51/1988 Zb. v platnom znení.
c) Úprava § 36 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách,
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Ušetrenie času a nepriamych finančných nákladov a odbúranie
prekážok v podnikaní banských subjektov.
Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie nie je možné
kvantifikovať.
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Opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
36. Zjednotenie všetkých regionálnych dohôd uzavretých medzi regionálnymi zložkami
kontrolných orgánov (ŠVPS SR, ÚVZ SR a SOI)
Sprehľadniť výkon kontroly regionálnymi zložkami
kontrolných orgánov (ŠVPS SR, ÚVZ SR a SOI)
a eliminovať duplicitu výkonu kontrol tým, že sa
zjednotia a zverejnia regionálne dohody, vytvorí sa
databáza všetkých regionálnych dohôd a zabezpečí sa
súlad s národnou dohodou.
Návrh znenia opatrenia

Súčasný stav

Popis záťaže

Databáza bude vedená na úrovni ŠVPS SR a ÚVZ SR.
Uzavreté dohody budú predmetom kontroly a v prípade
rozdielov oproti dohode na národnej úrovni bude
navrhovaná ich zmena, resp. doplnenie. Uzatváranie
nových dohôd bude koordinované z úrovne ŠVPS SR s
tým, že každá nová dohoda uzavretá na regionálnej
úrovni bude v súlade s dohodou na národnej úrovni.
Kompetencie týkajúce sa výkonu konkrétnych
kontrolných oprávnení vo vzťahu k prevádzkam
vyplývajú z regionálnych dohôd, ktoré uzatvárajú RÚVZ
a RVPS a SOI.
Podnikateľské subjekty musia strpieť duplicitné výkony
kontroly, ktoré často nie sú koordinované a celý systém
pôsobí zmätočne.

Náklady

Administratívne náklady spojené s výkonom kontrol.

Dôvody na zmenu (argumenty)

V súčasnosti aj na základe rozličných regionálnych
dohôd medzi RVPS, SOI, RÚVZ dochádza k zdvojeným
kontrolám, prípadne k paradoxom kedy jeden typ
prevádzky kontrolujú dva odlišné orgány podľa nimi
stanovených kompetencií, pričom predmet kontroly sa
zhoduje.
Navrhovaným opatrením sa zamedzí rozdielnosť dohôd a
tým aj rozdielnosť výkonu úradných kontrol, čím sa v
plnej miere eliminuje duplicita výkonu kontrol,
sprehľadní sa výkon kontrol v špecifických typoch
prevádzok a tým dôjde aj k zníženiu frekvencie kontrol v
jednej prevádzke.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

Gestor a spolugestori

MPRV SR v spolupráci s MZ SR a MH SR

Legislatíva

Legislatíva ochrany verejného zdravia, ochrany
spotrebiteľa a veterinárnej a potravinovej správy.

Prínos

Sprehľadnenie výkonu kontroly pri vybranom type
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Popis vybraných vplyvov

prevádzok. Zníženie frekvencie počtu kontrol v jednej
prevádzke.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské
prostredie, ktorý však nie je možné kvantifikovať.
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