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 budú ovplyvnené podnikateľské subjekty, ktoré sú v zmysle zákona
č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti oprávnené poskytovať garantované energetické služby
(ďalej aj „GES“). Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku je viac ako 10 000 verejných budov,
model GES má tak značný potenciál modernizovať a rekonštruovať budovy a technologické
zariadenia bez potreby priamej kapitálovej investície na tento účel z verejných zdrojov, potenciál
znížiť náklady verejnej správy na energie, prispieť k predĺženiu životnosti verejných budov a zlepšiť
kvalitu životného prostredia. V súčasnej dobe je do uvedenej koncepcie zapojených cca 86
podnikateľských subjektov.
V dôsledku predkladaného návrhu bude zároveň oživené trhové prostredie s nízkoemisnými
a energeticky účinnými zariadeniami (kotlami na zemný plyn) v segmente domácností, ktorými majú
byť nahradené staré spaľovacie zariadenia na tuhé palivo. Ide teda o nepriamy pozitívny vplyv
navrhovanej zmeny OP KŽP na podnikateľské prostredie, resp. podnikateľské subjekty, pričom však
nie je možné určiť, koľko podnikov bude zapojených do implementácie projektov v rámci vyššie
uvedenej podaktivity.

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.

Predložený návrh je zameraný na rozšírenie oprávnených prijímateľov v rámci prioritnej osi 4,
špecifických cieľov 4.2.1 a 4.3.1 aj na subjekty súkromného sektora, konkrétne podnikateľské
subjekty, ktoré v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti sú oprávnené
poskytovať garantované energetické služby. Téma poskytovania GES je aktívne komunikovaná so
všetkými relevantnými subjektami na národnej úrovni, nakoľko predmetom predloženej úpravy
znenia OP KŽP je iba rozšírenie definície oprávnených prijímateľov, konzultácie so samotnými MSP
prebehnú až pri nastavovaní pravidiel a podmienok poskytovania GES.

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.

Predmetným návrhom nedochádza k zmene priamych finančných nákladov.
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 si nevyžaduje nepriame finančné náklady.
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.

Predmetný návrh nezavádza nové informačné povinnosti, ani nepredpokladá odstránenie, príp. úpravu
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existujúcich informačných povinností.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklady
(vypracovanie energetických
posudkov)
Celkové náklady regulácie

0
0
0

Náklady na celé podnikateľské
prostredie
0
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?

Pre poskytovanie garantovanej energetickej služby je fyzická osoba podnikateľ/právnická osoba
povinná postupovať v súlade s vyhláškou č.99/2015 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre získanie
osvedčenia pre poskytovanie garantovanej energetickej služby. V súčasnej dobe MH SR eviduje
spolu 86 držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej
služby a poskytovateľov garantovanej energetickej služby.
Podľa smernice o energetickej efektívnosti znamená GES zmluvné dojednanie medzi príjemcom
a poskytovateľom opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti, verifikované a monitorované počas
celej doby trvania zmluvy (minimálna doba trvania zmluvy je 8 rokov), v ktorom sú investície do
tohto opatrenia (práca, dodávka alebo služba) splácané v závislosti so zmluvne dohodnutou úrovňou
zvýšenia energetickej efektívnosti alebo iným dohodnutým kritériom energetickej hospodárnosti, ako
sú finančné úspory.”
Na základe analýzy Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES SK), Slovensko by
mohlo vo verejnom sektore pri realizácii projektov zameraných na energetickú efektívnosť na
energiách ročne ušetriť približne 60 mil. €. V slovenskom priemysle by sa mohlo vďaka projektom
iba s 20-percentnou priemernou úsporou ročne ušetriť dokonca 340 mil. €. Na Slovensku je
v súčasnosti obnovených zhruba 25 % verejných budov.
V nadväznosti na uvedené nedôjde k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových
poskytovateľov (GES).
V prípade výmeny starých kotlov na tuhé palivo za nové kotly na zemný plyn v domácnostiach sa
predpokladá oživenie trhového prostredia v tomto segmente. Predmetným návrhom nedochádza
k vytváraniu bariér pre vstup nových dodávateľov na trh, ani nebude mať za následok prísnejšiu
reguláciu správania sa niektorých podnikov.

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?

Navrhovaná zmena nemá dopad na oblasť inovácií.
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