Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na schválenie Aktov Svetovej poštovej únie - 10. dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovnej
únie, 2. dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie a Dodatkového protokolu
k Svetovému poštovému dohovoru prijatých na 2. mimoriadnom kongrese Svetovej poštovej únie (Addis
Abeba, 03. - 07. 09. 2018)

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Predkladateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

☒

Charakter predkladaného materiálu

☐

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy

Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: žiadne

Termín začiatku a ukončenia PPK

Materiál sa nezasiela na PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

marec 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

máj 2019

2. Definícia problému
Predkladané Akty SPÚ 2018 boli prijaté na 2. mimoriadnom kongrese Svetovej poštovej únie, ktorý sa konal v
Addis Abebe v Etiópii v dňoch 3. – 7. 9. 2018 (ďalej len „mimoriadny kongres SPÚ“). V súlade s uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 313/2018 boli dňa 7. 9. 2018 Akty SPÚ 2018 podpísané veľvyslancom Slovenskej
republiky v Etiópii JUDr. Jozefom Cibulom, s výhradou ich ratifikácie alebo schválenia. Akty SPÚ 2018
nadobudnú platnosť dňa 1. júla 2019.

3. Ciele a výsledný stav
Zmeny obsiahnuté v 10. dodatkovom protokole k Ústave Svetovej poštovnej únie, 2. dodatkovom protokole ku
Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie a Dodatkovom protokole k Svetovému poštovému dohovoru sa
viažu predovšetkým na schválenú reformu Svetovej poštovej únie a zmeny súvisiace s integrovaným plánom
produktov.

4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Slovenská pošta, a. s.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
- Neboli potrebné

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

☒ Áno

☐ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Vykonávací poriadok k Svetovému poštovému dohovoru, ktorý obsahuje ustanovenia prevádzkového charakteru.
Tento predpis sa aktualizuje každoročne, a to podľa potreby medzinárodnej poštovej prevádzky.

7. Transpozícia práva EÚ

Uvedený materiál sa nedotýka transpozície práva EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti**
Neaplikuje sa.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Áno

☐

Nie

☐

Čiastočne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Sociálne vplyvy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP

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

10. Poznámky
V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, článku 5 ods. 6, bol materiál odoslaný na
posúdenie Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré uviedlo, že podnikatelia neprejavili záujem konzultovať uvedený
materiál.

11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Peter Ondrášek, sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor medzinárodnej agendy
elektronických komunikácií a poštových služieb, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
peter.ondrasek@mindop.sk / tel: (02) 5949 4230

12. Zdroje
Pri vypracovávaní doložky vplyvov sa nevychádzalo zo žiadnych zdrojov.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Nepredkladá sa na PPK.

