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Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 

 

Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so 

zlepšovaním podnikateľského prostredia 

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

Cieľom predkladaného materiálu je zníženie regulačnej záťaže pre podnikateľské prostredie, niektoré z 

opatrení však budú vykonávať jednotliví gestori vo svojej legislatíve osobitne v dohodnutom termíne. 

Celková suma, o ktorú by sa predloženými opatreniami mohla znížiť záťaž na podnikateľské 

prostredie v prípade ich kompletného prijatia je 4 081 778,66 € eur. Z uvedeného dôvodu sa tabuľka 

č. 1 a č. 2 uvádza samostatne pre každý dotknutý ústredný orgán štátnej správy, pričom výsledná suma 

výpočtu mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov bude pripísaná na virtuálny účet jednotlivých 

gestorov.  

 

G) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
 

3.1 Náklady regulácie  

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie   

Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie 

mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.  

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 22,8 

D. Administratívne náklady 0 0 

Spolu = A+B+C+D 0 0 

 z toho   

E. Vplyv na mikro, malé a stredné 

podniky 

0 0 

F. Úplná harmonizácia práva EÚ 0 0 

 

VÝPOČET mechanizmu znižovania 

byrokracie a nákladov 

IN OUT 

G. Náklady okrem výnimiek = 

B+C+D-F 

0 22,8 
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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. 

Umožnenie bezplatného 

poskytnutia pôvodných 

slovenských technických noriem 

alebo pôvodných technických 

normalizačných informácií 

 
Zákon č. 

60/2018 Z. 

z. 

o technickej 

normalizácii 

 

 

§ 15a ods. 

2, § 14 ods. 

7 

 

 

SK 
1. 5. 

2022 

žiadatelia 

o technické 

normy 

 

 

1 N 22,8 22,8 

Out 

(znižuje 

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

Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce 

informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste 

vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak sú 

dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, 

odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame 

finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým 

postupom. 

1. Umožnenie bezplatného poskytnutia pôvodných slovenských technických noriem alebo 

pôvodných technických normalizačných informácií 

ÚNMS SR ako národný normalizačný orgán bude môcť na základe tejto zmeny rozhodnúť 

o bezodplatnom poskytnutí pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej 

normalizačnej informácie v mimoriadnych situáciách (napr. podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) 

z dôvodu nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu.  

Zmena predstavuje zníženie nákladov pre tých podnikateľov, ktorí by za poskytnutie týchto noriem 

podľa súčasných pravidiel platili. Nie je však možné jednoznačne predvídať konkrétny počet a typ 

podnikateľských subjektov, ktoré by mali o bezodplatné poskytnutie pôvodných STN alebo pôvodných 

TNI záujem. 

Identifikovaných bolo 6 pôvodných slovenských technických noriem, kde Úrad pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo SR môže rozhodnúť o ich bezodplatnom poskytnutí na zabezpečenie 

nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu v čase mimoriadnej situácie: 

Označenie Názov Cena/ks 

STN 85 2104 

Prístroje pre inhalačnú anestéziu a umelú ventiláciu pľúc. Technické 

parametre a skúšobné metódy 2,80 € 

STN 84 7203 Destilátory vody a ich príslušenstvo. Všeobecné technické požiadavky 2,80 € 

STN 85 5200 Voľba klimatických skúšok pre výrobky zdravotníckej techniky 1,90 € 

STN 85 5202 

Odolnosť výrobkov zdravotníckej techniky proti klimatickým 

vplyvom. Všeobecné technické požiadavky 2,80 € 

STN 83 2702 Ochranné odevy. Základné ustanovenia 9,70 € 

STN 84 7104 

Lekárske zariadenia. Teplovzdušné sterilizátory. Všeobecné technické 

požiadavky a metódy skúšania 2,80 € 

 
spolu: 22,80 € 

 

Celkový dopad na PP a celkový dopad na verejné financie nie je možné vyčísliť, nakoľko nie je možné 

odhadnúť počet identifikovaných slovenských technických noriem, ktoré budú poskytnuté, ani počet 

subjektov, ktoré by mali o predmetné slovenské technické normy záujem. Vplyv na 1 podnikateľa 

v prípade, že využije všetky hore uvedené normy je 22,80 €.  

 

  


