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 Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 

 

Názov materiálu: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení  vyhláška 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií 

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

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 626 886 0 

C. Nepriame finančné náklady 0 0 

D. Administratívne náklady 0 0 

Spolu = A+B+C+D 626 886 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 626 886 0 
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3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov         

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií: 

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 
úprava jednotnej výšky odmeny za 

prístup do Centrálneho registra exekúcii 

vyhláška č. 

č. 

355/2014 

Z. z. 

§ 3 ods. 2 SK 01.10.21 

všetky 

kategórie 

podnikov 

N N 0 626 886 
In (zvyšuje 

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

Navrhovaná právna úprava predpokladá zmenu výšky odmeny za prístup do Centrálneho 

registra exekúcií (ďalej len „CRE“). Predmetná zmena spočíva v zavedení odmeny vo výške 

1,60 eura za jeden prístup a to bez ohľadu na počet prístupov používateľa počas kalendárneho 

roka. Zmena sa dotkne všetkých podnikateľských subjektov, ktoré žiadajú o prístup do CRE  

a nevzťahuje sa na nich výnimka upravená v  § 211a ods. 5  zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.  

Dáta ktorými disponuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) neuvádzajú počet užívateľov CRE. Zároveň na základe súčasnej právnej úpravy 

výška odmeny za prístup nie je stanovená jednotne pre všetkých užívateľov, závisí od počtu 

zakúpených prístupov do CRE. Z uvedených dôvodov nie je možné vyčísliť aký vplyv bude 

mať zmena právnej úpravy na jeden podnikateľský subjekt.  

Vo všeobecnosti bude mať navrhovaná právna úprava pozitívny vplyv na podnikateľské 

subjekty pri odmenách upravených v § 3 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií (ďalej len „vyhláška“). 

Rozdiel, o ktorý sa jednému užívateľovi znížia náklady bude predstavovať sumu 0,40 eura za 

prístup. Naopak  o navýšenie nákladov pôjde pri odmenách podľa §3 ods. 2 písmen b) až e) 

vyhlášky. 

Ministerstvo pri výpočte nákladov vychádzalo z údajov poskytnutých Slovenskou komorou 

exekútorov (ďalej len „komora“). Komora poskytla údaje o prístupoch do CRE a to za obdobie 

od 01.06.2016  až 31.05.2021. Za dané obdobie komora eviduje 2 373 281 prístupov, čo  za rok 

predstavuje 474 656 prístupov. 92 661 prístupov podľa § 3 ods. 2 písmená a) až c) vyhlášky a 

2 280 620 podľa § 3 ods. 2 písmena d) vyhlášky.  

Na základe údajov poskytnutých komorou, náklady všetkých používateľov za prístup do CRE 

v období 01.06.2016  až 31.05.2021 predstavujú približne sumu 662 816 eura. Čo za rok 

predstavuje sumu 132 563 eura.  

Ministerstvo z údajov poskytnutých komorou za obdobie  od 01.06.2016  až 31.05.2021 

vychádzalo aj pri výpočte vplyvov na podnikateľské prostredie podľa navrhovanej právnej 

úpravy.   

Pri sume 1,60 eura za jeden prístup a 474 656 prístupov ročne, konečná suma nákladov 

všetkých používateľov CRE predstavuje sumu 759 449 eura za rok. Rozdiel v nákladoch 

používateľov podľa súčasnej a novej právnej úpravy tak bude predstavovať sumu 626 886 eura 

ročne.  

Komora v poskytnutých dátach rovnako uvádza, že až 2 280 620 prístupov podľa §3 ods. 2 

písmeno d) vyhlášky, má zakúpených šesť podnikateľských subjektov. 

Novou právnou úpravou sa predpokladá, že predmetných šesť subjektov nebude naďalej 

využívať CRE v pôvodnej miere. V prípade modelovej situácie, pri ktorej by tieto subjekty 

vôbec nepoužívali CRE by sa celkový počet prístupov po prijatí novej právnej úpravy znížil 

o 2 280 620 prístupov, čo predstavuje 96% všetkých prístupov. Za uvedeného predpokladu je 

tak z rozdielu celkového výpočtu nákladov používateľov CRE potrebné odpočítať náklady 
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predmetných šiestich subjektov, čo predstavuje sumu 615 767 eura za rok. V tomto prípade by 

sa celkové náklady pre všetkých používateľov CRE zvýšili o sumu 11 120 eura za rok.  

Nakoľko ministerstvo nemá k dispozícii dáta pre výpočet nákladov výhradne pre podnikateľské 

prostredie, uvedená suma predstavuje náklady na prístup do registra v súhrne pre podnikateľské 

aj nepodnikateľské subjekty. Skutočné náklady na podnikateľské prostredie budú preto nižšie 

o sumu nákladov používateľov – nepodnikateľov. 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným 

pripomienkovým konaním 

Zámer novelizovať vyhlášku bol prezentovaný prostredníctvom webového portálu slov-lex.sk, 

kde bola zverejnená predbežná informácia o zamýšľanej novele vyhlášky č. 355/2014 Z. z. o 

centrálnom registri exekúcií. V termíne do 9.7.2021 neboli k predbežnej informácií zaslané 

žiadne podnety ani návrhy.  

 

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu 

Konkurencieschopnosť: 

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

☐ zvyšuje   × 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   × nemení ☐ znižuje 

 

3.4  Iné vplyvy na podnikateľské prostredie  

Po posúdení predloženého materiálu  nedochádza k iným vplyvom na podnikateľské prostredie. 


