Príloha č. 3

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

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom zákona budú ovplyvnené všetky kategórie podnikateľských subjektov, ktoré v tzv.
starých exekúciách, t. j. v exekučných konaniach vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej
len „staré exekúcie“), boli účastníkmi konania, pričom za účastníka konania sa v zmysle predpisov účinných do
31. marca 2017 považuje nielen oprávnený a povinný, ale aj iná osoba, a to v tej časti exekučného konania,
v ktorej jej zákon toto postavenie priznáva (napr. manžel povinného), ako aj poverený exekútor, pokiaľ súd
rozhoduje o trovách starej exekúcie.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a vysoký počet starých neukončených exekúcií možno konštatovať, že počet
podnikateľských subjektov ovplyvnených predkladaným návrhom zákona sa bude pohybovať rámcovo
v tisícoch až desať tisícoch.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predkladaný návrh zákona bol konzultovaný so subjektmi, ktoré predstavujú čo do počtu starých neukončených
exekúcií najväčší počet oprávnených/veriteľov (zdravotné poisťovne).

3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a
vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh zákona zakladá požiadavku na úhradu paušálnych trov starej exekúcie súdneho exekútora
vzniknutých v súvislosti s ukončením starej exekúcie podľa predkladaného návrhu zákona (ďalej len „paušálne
trovy“), ktoré bude za zákonom ustanovených podmienok uhrádzať oprávnený. Výšku paušálnych trov
v zmysle predkladaného návrhu zákona ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh
náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh zákona umožňuje, po zastavení starej exekúcie podľa ustanovení predloženého návrhu
zákona, podať opätovný návrh na vykonanie tejto exekúcie, ktorá bude následne vedená podľa predpisov
účinných v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie s odchýlkami v zmysle ustanovení
predkladaného návrhu zákona (ďalej len „opätovný návrh na vykonanie exekúcie“). Podanie opätovného návrhu
na vykonanie exekúcie je spojené s povinnosťou zaplatenia súdneho poplatku vo výške 16,50 eur podľa
položky 13 Sadzobníka súdnych poplatkov. Oprávnený má v zmysle ustanovení predloženého návrhu zákona
nárok na náhradu trov pozostávajúcich z uhradeného súdneho poplatku za opätovný návrh na vykonanie
exekúcie, avšak nemá nárok na náhradu iných trov spojených s podaním opätovného návrhu na vykonanie
exekúcie.
Nepriame finančné náklady spočívajú vo výške súdneho poplatku za podanie opätovného návrhu na vykonanie
exekúcie vo výške 16,50 eur, ktoré si oprávnený môže uplatniť ako trovy oprávneného v exekučnom konaní.
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3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich
informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy
predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh zákona nezavádza, neodstraňuje a ani neupravuje existujúce informačné povinnosti
podnikateľských subjektov, v súvislosti s ktorými by mali vzniknúť na strane podnikateľských subjektov
akékoľvek administratívne náklady.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
Celkové náklady regulácie

35
16,50
0
51,50

Náklady na celé podnikateľské
prostredie
0
0
0
0

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať
navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými
podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé
a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných
investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?
Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.

3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné
známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Predkladaný návrh zákona nezakladá vplyvy v sledovanej oblasti.
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