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Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 

 

Názov materiálu: návrh vyhlášky Úradu jadrového dozoru, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu 

jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení 

vyhlášky č. 104/2016 Z. z. 

Predkladateľ: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

3.1 Náklady regulácie 

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie   

 

 

TYP NÁKLADOV Zvýšenie nákladov v € na PP 
Zníženie nákladov v € na 

PP 

A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých 

cieľom je znižovať negatívne externality 
0 0 

B. Iné poplatky 0 0 

C. Nepriame finančné náklady 0 0 

D. Administratívne náklady 56 0 

Spolu = A+B+C+D 56 0 

 Z toho     

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podn. 0 0 

F. Úplná harmonizácia práva EÚ 
(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je 

znižovať negatívne externality) 
0 0 

 
    

VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out: IN OUT 

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F 56 0 
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3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov         

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov): 

P.č. 

Zrozumiteľný a stručný opis regulácie 

vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia 

nákladov na PP 

 

Číslo 

normy 

(zákona, 

vyhlášky a 

pod.) 

Lokalizácia 

(§, ods.) 

Pôvod 

regulácie: 

SK/EÚ úplná 

harm./EÚ 

harm. 

s možnosťou 

voľby 

Účinnosť 

regulácie 

 

Kategória 

dotk. 

subjektov 

Počet  

subjektov 

v dotk. 

kategórii  

Počet 

subjektov 

MSP 

v dotk. 

kategórii  

Vplyv na 

1 podnik. 

v € 

Vplyv na 

kategóriu 

dotk. 

subjektov 

v € 

Druh 

vplyvu 

In (zvyšuje 

náklady) /  

Out 

(znižuje 

náklady) 

 

1 

Predkladanie dokumentácie systému 

manažérstva kvality pri žiadosti o 

povolenie na umiestnenie jadrového 

zariadenia 

návrhy 

vyhlášky 
§ 4 ods. 14 SK 01.05.22 

jadrová 

spoločnosť 

                  

1  
 N  28 28 

In (zvyšuje 

náklady) 

2 
Predkladanie požiadaviek na kvalitu 

jadrových zariadení 

návrhy 

vyhlášky 
§ 7 ods. 3 SK 01.05.22 

jadrová 

spoločnosť 

                  

1  
 N  28 28 

In (zvyšuje 

náklady) 
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Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov  

Uvedený návrh bude mať vplyv len na 1 subjekt a v dohľadnej dobe len na 1 konanie. 

Predkladaný návrhom budú ovplyvnené právnické osoby, ktoré požiadajú o povolenie podľa zákona č. 

541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), o umiestnenie jadrového 

zariadenia. V podmienkach Slovenskej republiky sa v súčasnosti plánuje umiestniť a stavať nový 

jadrový zdroj spoločnosťou Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. v lokalite Jaslovské 

Bohunice. V súčasnosti ÚJD SR neeviduje žiadne konanie, v ktorom by nejaký subjekt žiadal o vydanie 

povolenia, resp. súhlasu na umiestnenie jadrového zariadenia. Nevylučujeme samozrejme do 

budúcnosti, že žiadosť o vydanie súhlasu alebo povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia bude 

podaná aj inými subjektami, ale v súčasnej situácie je to nepravdepodobné. Samotné konanie na 

povolenie na umiestnenie stavby jadrového zariadenia bolo stanovené v zákone, uvedený návrh 

vyhlášky len rozpracúva aká dokumentácia je k uvedenej žiadosti potrebná. Vplyvy boli vypočítané teda 

pre 1 subjekt ako jednorazová aktivita, nakoľko umiestnenie jadrového zariadenia, ktoré sa v budúcnosti 

predpokladá je jednorázovou záležitosťou. Predpokladá sa jednorázové vypracovanie dokumentácie 

k uvedenej žiadosti a následné predloženie papierovej verzie. Tieto vplyvy sú vypočítané aj tabuľke č. 

1. 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným 

pripomienkovým konaním 

Návrh vyhlášky je predkladaný na PPK spolu s návrhom vyhlášky č. ......./2022 Z. z., ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe 

vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení 

neskorších predpisov. V oboch prípadoch ide o výsledok poslaneckej novely zákona, uverejnený v Z. z. 

pod č. 363/2021 Z. z.  a návrh vyhlášky bol prerokovaný s podnikateľkám prostredím. Dňa 11.10.2021 

ÚJD SR oslovil relevantný subjekt s návrhom vyhlášky, ktorý k uvedenému návrhu nemal pripomienky. 

Vo vyhláške ide predovšetkým o potrebu zosúladiť požiadavky novely zákona a požiadaviek na systém 

manažérstva kvality ako aj požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia, ktorú bude musieť žiadateľ 

o vydanie povolenia na umiestňovanie jadrového zariadenia predložiť. Z tohto dôvodu je potrebné prijať 

novelu vyhlášky. 

 

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu 

Zmena nemá negatívny vplyv na možnosť vstupu nových subjektov na trh, týka sa len veľmi malého 

počtu subjektov, predpokladom 1 max 2 v nasledujúcej dekáde. Počas procesu umiestňovania, bude 

musieť plniť požiadavky systému manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu vybraných zariadení. 

 

Konkurencieschopnosť: 

Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť: 

☐ zvyšuje   X nemení ☐ znižuje 

 

Produktivita: 

Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?  

 

Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu: 

☐ zvyšuje   X nemení ☐ znižuje 
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3.4  Iné vplyvy na podnikateľské prostredie  

Nepredpokladáme žiadne zvýšené náklady na PO žiadajúce o vydanie povolenia. 


