
Príloha č. 3a 
 

 
 

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.  

C) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  

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 0 0 

C. Nepriame finančné náklady 0 0 

D. Administratívne náklady 0 19 945 

Spolu = A+B+C+D 0 19 945 

 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 19 945 
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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 

(číslo 

opatrenia) 

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, aby dokumenty 

z elektronickej schránky 

boli použiteľné na právne 

úkony bez dodatočnej 

administratívy - t. j. 

zaručenej konverzie.  

Zákon 

č.305/2013 Z. 

z. 

o elektronickej 

podobe 

výkonu 

pôsobnosti 

orgánov 

verejnej moci 

164 SK 30.6.2023 

subjekty 

využívajúce 

doručovanie 

elektronických 

dokumentov 

prostredníctvom 

ÚPVS 

10 000 N 1,99 19 945 

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, aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez 

dodatočnej administratívy - t. j. zaručenej konverzie 

Opatrením sa zabezpečí sprístupňovanie doručovaných rozhodnutí prostredníctvom projektu KSDR, 

ktoré umožní zobraziť a uložiť dokument v zariadení používateľa a zároveň sprístupniť tento dokument 

aj iným osobám podľa jeho uváženia. Zároveň bez potreby inej aplikácie používateľa sa zabezpečí nová 

funkcionalita na zobrazenie ukladania obsahu ľubovoľného podpísaného dokumentu. 

Celkový počet elektronických úradných dokumentov doručovaných cez Ústredný portál verejnej správy 

za rok 2020 je 19 762 573 ks. Dopad na podnikateľské prostredie predstavuje ušetrenie nákladov na 

zaručenú konverziu elektronických úradných dokumentov a ušetrenie času pri predložení dokumentov 

úradom alebo iným subjektom. Administratívne náklady, ktoré sa znížia pre podnikateľské prostredie 

sme kvantifikovali na modelovom príklade 10 000 subjektov, pričom dôjde k zníženiu nákladov na 

predkladanie dokumentov úradom a iným subjektom vo výške 19 945 eur. Výpočet nezahŕňa náklady 

nepriame finančné náklady subjektov, ktoré by vynaložili na zabezpečenie aplikácie na zobrazenie 

a ukladanie podpísaných dokumentov.  

  


