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Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 

 

Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z.  

o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 

376/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) 

Predkladateľ: 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 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.  

Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, 

ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na webovom sídle MH SR, (ďalej len 

„Kalkulačka 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 1200 0 

D. Administratívne náklady 2 058 0 

Spolu = A+B+C+D 3 258 0 

 z toho   

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky 3 258 0 

F. Úplná harmonizácia práva EÚ 0 0 

 

VÝPOČET mechanizmu znižovania 

byrokracie a nákladov 

IN OUT 

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F 3 258 0 

 

 

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie
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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 

Návrhom zákona dôjde k určeniu 

povinnosti pre výrobcov a dovozcov 

tlmičov hluku výstrelu, ktorých počet nie 

je známy, zabezpečiť jeho posúdenie 

zhody slovenskou autorizovanou osobou, 

ktorá má v rozsahu svojej autorizácie 

zákon č. 64/2019 Z. z.  

Návrh 

zákona 

§ 1 zákona 

č. 64/2019 

Z. z.  

 

§ 5 ods. 1 

písm. h) 

zákona č. 

190/2003 Z. 

z. v znení 

návrhu 

zákona 

SK 15.10.2022 

Výrobcovia, 

dovozcovia 

tlmičov hluku 

výstrelu 

Počet nie 

je známy, 

odhadom 

cca 60 

subjektov  

Počet nie 

je známy, 

odhadom 

cca 60 

subjektov 

54 Eur 3 258 Eur In 
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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.  

K vplyvom č. 1: 

Tlmiče hluku výstrelu sú aktuálne zakázaným doplnkom zbrane na základe zákona č. 190/2003 

Z. z. Zavedenie tejto povinnosti má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie - výrobcov a 

dovozcov nakoľko v prípade záujmu vyrábať alebo dovážať tlmiče na územie SR musia 

zabezpečiť uvedené posúdenie zhody tlmičov, avšak na druhej strane po splnení povinnosti 

zabezpečiť proces posúdenia zhody tlmiča hluku výstrelu sa rozšíri portfólio povolených 

výrobkov s ktorými je možné obchodovať, a teda ktoré je možné uvádzať na trh Slovenskej 

republiky, čo je priaznivé ako pre samotných výrobcov, tak aj dovozcov tlmičov hluku výstrelu.  

 

Napriek tomu, že počet výrobcov a dovozcov tlmičov nie je známy, odhadujeme možný počet 

na cca 60 podnikateľských subjektov.  

 

Čo sa týka nákladov, ktoré im zavedením tejto povinnosti vzniknú, oslovili sme v tejto veci dve 

slovenské autorizované osoby, ktoré sú aktuálne oprávnené na vykonávanie posúdenia zhody 

strelných zbraní a streliva. Nimi odhadovaná cena tejto služby je 10-20 Eur na 1 kus tlmiča 

v závislosti od typu použitého streliva, pričom na účely vyrátania vplyvov bola použitá 

predpokladaná maximálna cena 30 Eur.  

 

Do vyrátania vplyvov boli zahrnuté nasledovné činnosti, ktoré budú musieť výrobcovia resp. 

dovozcovia tlmičov vykonať v súvislosti so splnením stanovenej povinnosti: vypracovanie 

sprievodnej dokumentácie, archivácia tejto dokumentácie a podanie žiadosti o posúdenie zhody 

čo zahŕňa aj čas strávený prepravou tlmiča k autorizovanej osobe. 

 

Na základe uvedených odhadov je vyrátaný vplyv na 1 podnikateľský subjekt 54 Eur.  

 

Uvedené vplyvy však môžu byť iné vzhľadom na to, že aktuálne nie je možné odhadnúť záujem 

potenciálnych výrobcov a distribútorov tlmičov hluku výstrelu.  

 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným 

pripomienkovým konaním 

Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny 

stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež 

link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.  

Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.  
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Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, 

ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli 

akceptované a dôvod neakceptovania.  

Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy 

Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.  

 

K Čl. I návrhu zákona: 

- Vzhľadom na rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR návrh zákona nebol 

predmetom konzultácií s podnikateľskými subjektmi. 

 

K Čl. 2 a nadväzne k Čl. 3 návrhu zákona:  

- Konzultované to bolo formou rozporových konaní v rámci prípravy návrhu zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keď v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania boli uplatnené viaceré pripomienky 

smerujúce k uvoľneniu režimu tlmičov hluku výstrelu. 

  

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu 

Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?  

Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne 

(napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?  

Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. 

uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?  

Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, 

energie atď.)?  

Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum? 

Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie 

spomedzi susediacich krajín EÚ? 

 

S podnikmi ako aj výrobkami sa bude zaobchádzať rovnako.  

Navrhovaná zmena nemá vplyv na obchodné bariéry, cezhraničné investície ani cenu či 

dostupnosť základných zdrojov. 

 

Navrhovaná právna úprava nemá vplyv na inovácie, vedu a výskum.  

K Čl. I návrhu zákona: 

Návrhom zákona dôjde k určeniu povinnosti pre výrobcov a dovozcov tlmičov hluku 

výstrelu, ktorých počet nie je známy, zabezpečiť jeho posúdenie zhody slovenskou 

autorizovanou osobou, ktorá má v rozsahu svojej autorizácie zákon č. 64/2019 Z. z. o 

sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 

376/2019 Z. z. (ďalej len „autorizovaná osoba“). Tlmiče hluku výstrelu sú aktuálne 

zakázaným doplnkom zbrane na základe zákona č. 190/2003 Z.z. Zavedenie tejto 

povinnosti má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie - výrobcov a dovozcov 

nakoľko v prípade záujmu vyrábať alebo dovážať tlmiče na územie SR musia 

zabezpečiť uvedené posúdenie zhody tlmičov, avšak na druhej strane po splnení 

povinnosti zabezpečiť proces posúdenia zhody tlmiča hluku výstrelu sa rozšíri portfólio 

povolených výrobkov s ktorými je možné obchodovať, a teda ktoré je možné uvádzať 
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na trh Slovenskej republiky, čo je priaznivé ako pre samotných výrobcov, tak aj 

dovozcov tlmičov hluku výstrelu. Stanovenie tejto povinnosti bude mať zároveň 

pozitívny vplyv pre slovenské autorizované osoby, ktoré budú môcť toto posudzovanie 

vykonávať čím sa zvýši ich zisk. 

 

Napriek tomu, že počet výrobcov a dovozcov tlmičov nie je známy, odhadujeme možný 

počet na cca 60 podnikateľských subjektov.  

 

K Čl. 2 návrhu zákona:  

- Vzhľadom na to, že tlmič hluku výstrelu a zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe 

noktovízora alebo termovízie sú až do prijatia navrhovanej právnej úpravy zakázaným 

doplnkom zbrane podľa § 4 ods. 4 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a 

strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je ich 

vypustenie zo zakázaných doplnkov zbrane ustanovené v čl. II návrhu zákona len 

pozitívnym krokom pre podnikateľské prostredie, nakoľko vznikne nová oblasť 

podnikania. Ide o pozitívny vplyv napriek tomu, že tlmič hluku výstrelu bude patriť pod 

regulovanú oblasť a hospodárske subjekty, ktoré budú uvádzať tento výrobok na trh 

budú povinné zabezpečiť vykonanie postupu posudzovania zhody u autorizovanej 

osoby, ktoré je ustanovené v Čl. I návrhu zákona. 

- Zaradenie doteraz zakázaného doplnku zbrane, tlmiča hluku výstrelu, podľa § 4 ods. 4 

písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do kategórie B strelných zbraní rozšíri 

portfólio povolených výrobkov, ktoré je možné uvádzať na trh, čo je priaznivé ako pre 

samotných výrobcov, tak aj pre predajcov strelných zbraní. 

 

K Čl. 3 návrhu zákona: 

- Zmena zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov nemá vplyv na podnikateľské prostredie 

 

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 

 

 

 

3.4  Iné vplyvy na podnikateľské prostredie  

Ak má materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či už pozitívne 

alebo negatívne, tu ich uveďte.  Patria sem:  

a) sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení; 
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b) vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci 

a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sú sprievodným 

javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo 

zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu; 

c) regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách; 

d) iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.  

 

V prípade ak si výrobca, dovozca alebo distribútor nesplní svoje povinnosti týkajúce sa 

posúdenia zhody tlmičov hluku výstrelu pred ich uvedením či sprístupnením na trhu, môže mu 

orgán dohľadu podľa § 26 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 259/2021 Z. z. uložiť sankciu podľa § 28 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z. 

 

 


