Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Príjmy verejnej správy celkom
4/ VPS (MZ SR)
5/ VPS (MZ SR)
17/ VPS (MDV SR)
22/ VPS (MH SR)
30/ VPS (MH SR)
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
23/ MF SR
27/ MV SR (0EK0B04)
29/ ÚPV II (OPTP)
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
4/ VPS (MZ SR)
5/ VPS (MZ SR)
17/ VPS (MDV SR)
22/ MH SR
23/ MF SR
27/ MV SR (0EK0B04)

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2019
-27 245
0
0
-27 245
0
0

2020
-635 132
-113 542
-28 350
-54 490
-17 550
-421 200

2021
-635 132
-113 542
-28 350
-54 490
-17 550
-421 200

2022
-635 132
-113 542
-28 350
-54 490
-17 550
-421 200

-27 245
-27 245

-635 132
-635 132

-635 132
-635 132

-635 132
-635 132

650 000
600 000
0
50 000

1 400 000
1 200 000
200 000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

600 000
600 000
50 000

1 400 000
1 400 000
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

677 245
0
0
27 245
0
600 000
0

2 035 132
113 542
28 350
54 490
17 550
1 200 000
200 000

635 132
113 542
28 350
54 490
17 550
0
0

635 132
113 542
28 350
54 490
17 550
0
0
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29/ ÚPV II (OPTP)
30/ MH SR
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv

50 000
0

0
421 200

0
421 200

0
421 200

0

0

0

0

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených
výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy:
Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude rozpočtovo
zabezpečený. Gestori úloh budú realizovať opatrenia z vlastných zdrojov na úkor vlastných
neúčelových finančných prostriedkov.
23/ V súvislosti s realizáciou opatrenia č. 23 predpokladá finančná správa náklady na úpravu
informačných systémov. Finančné prostriedky v rokoch 2019 a 2020 budú zabezpečené v
rámci schválených limitov príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu, ktorá je gestorom
predmetného opatrenia.
24/ Kvantifikácie výdavkov vrátane oblasti zamestnanosti k opatreniu č. 24 „Zabezpečiť
rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc so systémami
finančnej správy.“ bola predmetom návrhu zákona, 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 a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z tohto dôvodu kvantifikácia výdavkov vrátane
oblasti zamestnanosti nie je uvedená v tomto materiáli. “
4, 5, 17, 22, 30/ V prípade opatrení č. 4, 5, 17, 22 a 30 pôjde o zníženie príjmu z titulu
znížených poplatkov alebo neudelených sankcií. Ide o indikatívny odhad MH SR. Opatrenia
č. 4, 5, 22 a 30 majú termín plnenia koncom roka 2019 a ich negatívny vplyv na rozpočet
verejnej správy sa prejaví až v roku 2020. Opatrenie č. 17 má termín plnenia 30.6.2019,
pričom predpokladáme, že jeho vplyv na rozpočet verejnej správy bude v prvom roku (rok
2019) polovičný oproti nasledujúcim rokom. Finančné prostriedky na pokrytie znížených
príjmov z realizácie týchto opatrení budú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej
správy, resp. z vlastných zdrojov na úkor vlastných neúčelových finančných prostriedkov
gestorov.
18, 27/ Vplyv opatrení 18 a27 na štátny rozpočet sa prejaví až v roku 2020 vzhľadom na ich
termín plnenia koncom roka 2019 alebo v priebehu roka 2020. Gestori úloh vykryjú náklady
na realizáciu týchto opatrení z vlastných zdrojov na úkor vlastných neúčelových finančných
prostriedkov.
28/ Financovanie realizácie opatrenia č. 28 bude zabezpečovať viacero gestorov: Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – modul portál pre OVM a integrácie
zdrojových registrov, Sociálna poisťovňa – prispôsobenie IS SP, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR - prispôsobenie IS RIS, Data Centrum elektronizácie územnej
samosprávy Slovenska – prispôsobenie IS DCOM. Aktuálne je toto opatrenie predmetom
návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o
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zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov“. Tento návrh zákona je aktuálne v pripomienkovom konaní.
29/ S realizáciou opatrenia č. 29 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 z finančných
prostriedkov operačného programu Technická pomoc (keďže predmetný systém bude slúžiť
všetkým subjektom zapojeným do implementácie EŠIF).

2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby
poskytovať?

2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady
základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r+1
r+2
r+3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy
a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť
podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
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Pozitívny vplyv na rozpočet
7/ Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia, ktorou sa vytvorí kategorizáciu prevádzok vo vzťahu k potrebe
schvaľovania prevádzkového poriadku orgánmi verejného zdravia. Zverejniť štandardizovaný
vzor prevádzkových poriadkov pre všetky typy prevádzok.
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.

Negatívny vplyv na rozpočet
4/ Vytvoriť kategorizáciu prevádzok na základe analýzy a predložiť na rokovanie vlády SR
novelu ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia tak, že na prevádzky s minimálnym rizikom sa bude vzťahovať oznamovací
režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky.
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. Tento vplyv bude vyvážený nižšou mierou pracovného zaťaženia na
zamestnancov RÚVZ.
5/ Predložiť na rokovanie vlády SR na základe analýzy novelu ustanovenia § 13 ods. 4
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tak, že
prevádzkareň, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, sa bude uvádzať do prevádzky
oznámením bez správneho poplatku.
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. Tento vplyv bude vyvážený
nižšou mierou pracovného zaťaženia na zamestnancov RÚVZ.
9/ Zaviesť konzultačné hodiny v pravidelných intervaloch na regionálnych úradoch verejného
zdravotníctva pre účely poskytnutia poradenstva podnikateľským subjektom a verejnosti.
Opatrenie môže mať mierny negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Opatrenie si
vyžiada vyčleniť personálne zdroje na RÚVZ na poskytovanie konzultačných hodín.
V kontexte predchádzajúcich opatrení však dôjde k odbremeneniu záťaže na RÚVZ (napr.
znížením počtu rozhodnutí o návrhoch na uvedenie do prevádzky). Na základe uvedeného
možno predpokladať, že stránkového hodiny (v závislosti od rozsahu stanoveného MZ SR)
bude možné zabezpečiť z existujúcich kapacít na RÚVZ.
17/ Vytvoriť novú kategorizáciu nebytových priestorov pre účely stavebného konania a
katastrálneho konania. Predložiť na rokovanie vlády SR novelu ustanovenia § 43c zákona č.
50/1976 Zb. a v nadväznosti na úpravu ustanovenia vydať vykonávací právny predpis za
účelom novej kategorizácie druhov nebytových priestorov tak, aby bola jednotná tak pre účely
stavebného konania (vrátane zmeny v užívaní stavby) ako aj pre účely katastrálneho konania.
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Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby spoplatnená vo výške 30 EUR. Po zmene
kategorizácie nebytových priestorov s podľa odhadu MH SR počet žiadosti zníži o 1/3, tzn.,
že sa príjmy štátneho rozpočtu znížia o správne poplatky vo výške 54 490 EUR.
18/ Vytvoriť elektronické úložisko na účely zdieľania projektovej dokumentácie k stavebnému
konaniu.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu potreby investícií
na vytvorenie elektronického úložiska. Výšku nákladov v súčasnosti nie je možné vyčísliť.
22/ Modernizovať právnu úpravu kategorizácie ubytovacích zariadení tak, aby neobsahovala
neprimerane prísne požiadavky spôsobujúce nadmernú záťaž pre podnikateľské subjekty a
aby zohľadňovala vývoj v oblasti poskytovania ubytovacích služieb.
Odstránenie obsolentných ustanovení v spojení s možnosťou prevziať záväzok pri priemernej
výške pokuty 300 EUR predstavuje v prípade polovice udelených sankcií pokles príjmov do
štátneho rozpočtu vo výške 17 550 EUR.
23/ Zaviesť registráciu podnikateľských subjektov pre daň z príjmov a priradiť DIČ na
daňovom úrade automaticky na základe údajov z referenčného registra právnických osôb
o vzniku oprávnenia vykonávať podnikanie a tým naplniť princíp jedenkrát a dosť.
Predpokladané finančné náklady na úpravu informačných systémov finančnej správy
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.
24/ Zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc so
systémami Finančnej správy SR.
Plnenie návrhu zákona je v plnom rozsahu podmienené úpravami informačných systémov
finančnej správy a zvýšením počtu zamestnancov finančnej správy o 6 ľudí (z toho 2 colníci).
Odhadovaný negatívny dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva financií SR na roky 2018 až
2021 je v celkovej sume 18 841 806 eur, z toho: na úpravu informačných systémov (IS FS,
portál FS a systém e-kasa) v sume 18 461 700 eur a na osobné výdavky pre 6 zamestnancov v
sume 380 106 eur. Vplyvy na rozpočet verejnej správy súvisiace s opatrením č. 24 sú v tomto
materiáli uvedené len pre informáciu, nakoľko sú už obsiahnuté v samostatnom materiáli
„Návrh zákona, 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony - nové znenie“.
27/ Zjednodušiť proces registrácie ubytovateľa a evidencie ubytovaných cudzincov.
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
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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.
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy spočíva vo výdavkoch na nastavenie
elektronických procesov. Predpokladaná výška nákladov je 200 000 eur bez DPH.
28/ 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 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.
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
ÚPVII (dátová integrácia), ktoré sú hradené z EU fondov, no ich rozsah a výška bude
známa najskôr v januári 2019 a predložená ako príloha novely zákona.
29/ Vytvoriť národný systém jednotnej evidencie veľkostnej kategórie podnikov.
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 z finančných prostriedkov operačného
programu Technická pomoc (keďže predmetný systém bude slúžiť všetkým subjektom
zapojeným do implementácie EŠIF).
30/ Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
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.
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
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povinnosti viesť správne konanie v prípade, že podnikateľ dodrží záväzok a odstráni
porušenie.
31/ Predložiť na rokovanie vlády SR novelu zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
tak, aby orgán dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa pri určení výšky pokuty (§ 24 ods. 5)
mal možnosť zohľadniť aj obrat podniku.
Opatrenie môže mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo forme zníženia
uložených sankcií (pokles príjmov do štátneho rozpočtu), ktorý však nie je možné
kvantifikovať.
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Tabuľka č. 3

Príjmy (v eurách)
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
4/ VPS (MZ SR)
5/ VPS (MZ SR)
17/ VPS (MDV SR)
22/ VPS (MH SR)
30/ VPS (MH SR)
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami
a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci (500)Granty a transfery (300)1
Dopad na príjmy verejnej správy celkom Príjmy
z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom

2019

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2020
2021
0
0
0

-27 245
0
0
-27 245
0
0

-635 132
-113 542
-28 350
-54 490
-17 550
-421 200

poznámka

2021
0

-635 132
-113 542
-28 350
-54 490
-17 550
-421 200

-635 132
-113 542
-28 350
-54 490
-17 550
-421 200

0

0

0

0

-27 245

-635 132

-635 132

-635 132

Zníženie poplatkov.
Zníženie poplatkov.
Zníženie poplatkov.
Zníženie sankcií.
Zníženie sankcií.

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
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Tabuľka č. 4

Výdavky (v eurách)

Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a
finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
23/ MF SR
27/ MV SR (0EK0B04)
29/ UPV II
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

2019

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022

poznámka

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

650 000

1 400 000

0

0

650 000
600 000
0
50 000

1 400 000
1 200 000
200 000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

650 000

1 400 000

0

0
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Tabuľka č. 5

Zamestnanosť

2018

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2019
2020

2021

poznámka

Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné
počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
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