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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.  

 

F) Slovenská obchodná inšpekcia 
 

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 0 175 112,7 € 

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 

0 175 112, 7 € 
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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. 

Zrušenie sankcií za porušenie 

povinnosti uvádzať gramáž 

hlavnej zložky jedla v jedálnom 

lístku 

 

- 

 

- 
SK 28.02.22 

gastro 

prevádzky 
19 138 N 9,15 175 112,7 

Out 

(znižuje 

náklady) 

2. 

Sprehľadnenie zverejňovanej 

evidencie rozhodnutí SOI tak, aby 

sa v nej podnikatelia a verejnosť 

dokázali dobre orientovať za 

účelom zvýšenia právnej istoty 

podnikateľskej obce. 

 

- - SK 30.06.22 

podnikatelia 

v aktívnom 

veľkoobchode 

a maloobchode 

1 N 29 29 

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. Zrušenie sankcií za porušenie povinnosti uvádzať gramáž hlavnej zložky jedla v jedálnom 

lístku 

Cieľom opatrenia je zrušiť potrebu uvádzania gramáže (pri súčasne splnených ostatných podmienok). 

Implementáciou opatrenia sa tak zníži hrozba pokuty pri neuvedení gramáže na jedálnom lístku 

(vyčíslené v časti 3.4, nakoľko na pokuty sa neuplatňuje mechanizmus znižovania byrokracie 

a nákladov) a zároveň sa znížia administratívne náklady. Predávajúci má však naďalej povinnosť 

odpredať spotrebiteľovi výrobok v deklarovanej hmotnosti a tak sa zamedzuje znižovaniu produkcie. 

 

Výpočet: 9,15 € = 60 (min na poskytnutie info) * 0,153 (tarifa) * 1 (raz ročne) [*19138 (subjektov 

a prevádzok). Celkové zníženie administratívnej záťaže na podnikateľské prostredie je vo výške 175 

112,7 €. Tu môže byť rozhodujúce či ide o denné menu alebo jedálne lístky; jedálny lístok sa mení 

nepravidelne pričom denné menu je každý pracovný deň (rôzne koeficienty: nepravidelne- 0,25; 

týždenne- 48). Ako konzervatívny odhad sme použili raz ročne. 

 

2. Sprehľadnenie zverejňovanej evidencie rozhodnutí SOI tak, aby sa v nej podnikatelia 

a verejnosť dokázali dobre orientovať za účelom zvýšenia právnej istoty podnikateľskej 

obce 

V súčasnosti je web stránka SOI pre podnikateľov málo prehľadná. Riešením je používateľsky prerobiť 

webovú stránku SOI. Implementáciou opatrenia sa zvýši právna istota pre podnikateľov a taktiež ich 

časová úspora, ktorú usporia práve na doteraz náročnom vyhľadávaní informácií. Opatrenie má vplyv 

na podnikateľov v aktívnom veľkoobchode a maloobchode, celkovo 52 292 subjektov. V prípade 

modelovej situácie ušetrenia časovej náročnosti 15 minút na mesačnej báze, by sa na 1 podnikateľský 

subjekt znížila záťaž v absolútnej hodnote 29 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


