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Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
☒
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov) 

☐
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

☐
na všetky kategórie podnikov


3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
 - z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Vyradením 264 obcí zo zoznamu zraniteľných oblastí sa zlepšia podmienky pre poľnohospodárov hospodáriacich v týchto oblastiach. Zaradením 47 obcí do zraniteľných oblastí sa však sprísnia podmienky pre poľnohospodárov hospodáriacich v týchto obciach. Pre kvantifikáciu vplyvu nie sú k dispozícii relevantné údaje, vzhľadom na to, že nie je k dispozícii žiadna evidencia o počte podnikateľských subjektov, ktoré budú reálne ovplyvnené zaradením do zraniteľných oblastí a preto nie je možné ani hrubým odhadom stanoviť ich počet. U každého podnikateľského subjektu sprísnené podmienky hospodárenia sa môžu prejaviť rozdielne. 
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
       - z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií. 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 5. 9. 2016 zverejnilo prostredníctvom portálu SLOV-LEX  Predbežnú informáciu ( PI/2016/127)  k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky z .... 2017, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Ministerstvo hospodárstva v súvislosti s prípravou tohto materiálu oslovilo podnikateľské subjekty s otázkou ich záujmu zapojenia sa do konzultácií. Vzhľadom na to, že žiaden zo subjektov neprejavil záujem konzultovať pripravované nariadenie vlády, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo o tom, že k danému materiálu nie je potrebné vykonať konzultácie. Dňa 24.11.2016 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na  stretnutí so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, agrárnej komory Slovenska, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu a riešiteľmi úlohy - pracovníkmi Výskumného ústavu hodného hospodárstva a Slovenského hydrometeorologického ústavu prerokovalo materiál „Revízia zraniteľných oblastí pre smernicu Rady 91/676/EHS“, ktorá je podkladom návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti. Na stretnutí bol odsúhlasený bez pripomienok zoznamu obcí zaradený do zraniteľných   oblastí, ktorý tvorí prílohu č. 1 návrhu nariadenia vlády. 
3.3 Náklady regulácie
      - z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 
Rozsah tohto vplyvu nie je možné kvalifikovane ani odhadnúť pre absenciu relevantných údajov.  
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh si nevyžaduje dodatočné náklady v súvislosti so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh nevyvoláva žiadne zvýšenie administratívnych nákladov zamestnávateľov.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie


Náklady na 1 podnikateľa v eurách ročne
Náklady na celé podnikateľské prostredie v eurách

Priame finančné náklady



Nepriame finančné náklady



Administratívne náklad



Celkové náklady regulácie



Nie je možné kvantifikovať.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
       - z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Bez priameho vplyvu na vytváranie obchodných bariér.
3.5 Inovácie 
       - z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Bez vplyvu na inovácie.


