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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.  

 

E) Ministerstvo vnútra 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 0 56 161 

D. Administratívne náklady 0 28 737 

Spolu = A+B+C+D 0 84 898 

 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 84 914 

 

 

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. 

Zrušenie viazanej živnosti 

na vykonávanie činnosti 

„Predaj pyrotechnických 

výrobkov kategórie F2, 

kategórie F3, kategórie 

T1 a kategórie P1“ 

Zákon č. 

455/1991 Zb. 

o živnostenskom 

podnikaní 

§ 80 SK 
01.05.22 

 

predajcovia 

pyrotechnických 

výrobkov 

475 N 118 56 161 

Out 

(znižuje 

náklady) 

2. 

Zjednodušenie povinnosti 

hlásenia pobytu 

zahraničných hostí 

404/2011 - SK 
01.05.22 

 

ubytovacie 

zariadenia 
1 000 N 28,7 28 721 

Out 

(znižuje 

náklady) 

3. 

Predĺženie oprávnenia 

živnostenského úradu na 

zrušenie živnosti v 

prípade jej 

nevykonávania dlhšiu 

dobu z 2 na 4 roky od jej 

založenia. 

 

Zákon č. 

455/1991 Zb. o 

živnostenskom 

podnikaní 

(živnostenský 

zákon) 

§ 58  ods. 2 

písm.  b)   
SK 01.05.22 

živnostníci, 

ktorí 

nevykonávajú 

dlhšiu dobu 

činnosť 

1 N 16 16 

Out 

(znižuje 

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

1. Zrušenie viazanej živnosti na vykonávanie činnosti „Predaj pyrotechnických výrobkov 

kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1“ 

 

Aktuálne sú všetci zamestnanci predávajúci pyrotechniku povinný absolvovať 8-hodinový kurz v 

spoločnosti, ktorá má na to osvedčenie. Mimo nákladov je problémom aj to, že počas sezóny predaja 

pyrotechniky, kedy je dopyt mimoriadne vysoký, je vysoká fluktuácia zamestnancov a predajcovia 

pyrotechniky ich nestíhajú zaškoľovať. Implementácia opatrenia by túto povinnosť zúžila len na 

vedúceho zamestnanca. 

Implementáciou opatrenia odpadne predajcom pyrotechniky povinnosť zaškoľovať zamestnancom 

mimo zodpovedného vedúceho za prevádzku, čím sa ušetria finančné prostriedky za školenie a čas a 

zároveň nebudú musieť zaškoľovať nestabilnú pracovnú silu. 

Priemerná cena školenia je 45 € (35 - 55 € podľa počtu účastníkov) + náklady práce za školenie 73,3 (8 

h * 9,16 EZR), ((priemerný počet školení ročne 475 (450-500 za posledné tri roky) - priemerný počet 

nových živností ročne (TBA)). Celkové zníženie nákladov na podnikateľské prostredie je 56 161 €. 

2. Zjednodušenie povinnosti hlásenia pobytu zahraničných hostí 

 

Opatrením sa zjednoduší hlásenie pobytu cudzincov pre ubytovacie zariadenia zavedením nového 

informačného systému evidencie systémov pri modelovom príklade 1 000 ubytovacích zariadení je 

odhadované časové ušetrenie 15 minút. Tým pádom náklady na celé podnikateľské prostredia sa znížia 

o 28 721 eur.  

 

3. Predĺženie oprávnenia živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej 

nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia 

 

Opatrením sa predlžuje lehota uplynutím ktorej je živnostenský úrad oprávnený zrušiť živnosť pod 

podmienkou, že ju živnostník už nevykonáva. V roku 2019 zrušil živnosť 88 živnostníkom a v roku 

2020 71 živnostníkom. V prípade, ak by sa ale živnostník rozhodol po 2 rokoch pokračovať vo svojej 

živnosti, musel by prejsť opäť celým procesom na vydanie oprávnenia na vykonávanie živnosti. Podľa 

tohto opatrenia, sa lehota na zrušenie živností v prípade jej nevykonávanie predĺži o 2 roky, kedy 

subjekty ušetria na administratívnych nákladoch pri podaní žiadosti 200 minút každé 2 roky, čo 

predstavuje ušetrenie 16 € pre 1 podnikateľa. 

 

 

  


