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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?
Počet dotknutých podnikateľských subjektov s ohľadom na obsahové zameranie nelegislatívneho materiálu nie je možné vopred určiť. Pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie možno vidieť najmä v elektronizácii Zbierky zákonom ustanovených listín (ďalej len „zbierka listín“), možnosti podávania návrhov na zápis do obchodného registra externým registrátorom, ako aj v elektronizácii procesov súvisiacich s registráciou údajov v obchodnom registri zavedením výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis, zmenu a  výmaz údajov z obchodného registra, čo bude mať z hľadiska podnikateľského prostredia pozitívny vplyv na výšku súdnych poplatkov.
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. 
Koncept navrhovaného nelegislatívneho materiálu bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania pod. č. LP/2017/767. Počas prípravy nelegislatívneho materiálu bola zverejnená predbežná informácia.
Dňa 27. septembra 2017 sa uskutočnilo za účasti pani ministerky predstavenie materiálu zástupcom podnikateľského sektora.
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. 
Nie je možné všeobecne  a presne vyčísliť zvýšenie alebo zníženie priamych finančných nákladov nelegislatívneho materiálu. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súvislosti s predkladaným návrhom opatrení na zlepšenie fungovania Obchodného registra bude vyhodnocovať jednotlivé zvýšenia či zníženia priamych finančných nákladov v konkrétnych návrhoch právnych predpisov, do ktorých budú jednotlivé opatrenia zapracované.

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.
Navrhovaný nelegislatívny materiál predpokladá úplnú digitalizáciu zbierky listín v stanovenom časovom úseku, pri ktorej sa navrhuje kombinácia prístupov k digitalizácii (prvý a druhý scenár – digitalizácia internými zamestnancami súdu v kombinácii s externým zabezpečením digitalizácie v prostredí súdu) vždy vo vzťahu ku konkrétnemu registrovému súdu. Konkrétne to znamená, že na siedmich registrových súdoch sa navrhuje zabezpečiť digitalizáciu vlastnými zamestnancami prijatými na obdobie jedného roka do pozície asistent v počte 12 osôb (výdavky na jednu osobu sú 10 470 eur v oblasti osobných výdavkov a 1 500 eur v oblasti prevádzky) a na jednom registrovom súde zabezpečiť digitalizáciu externými zdrojmi. Prieskumom trhu bolo odhadnuté, že digitalizácia listín profesionálnym postupom by predstavovala náklad na úrovni 220 000 eur.




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.
Predkladaný návrh opatrení na zlepšenie fungovania Obchodného registra obsahuje všeobecne nastavené opatrenia, ktorých cieľom je zlepšenie fungovania obchodného registra. Predmetné posúdenie sa bude vyhodnocovať v konkrétnych návrhoch právnych predpisov, do ktorých budú jednotlivé opatrenia zapracované.

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie


Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady
0
0

Nepriame finančné náklady
0
0

Administratívne náklady
0
0

Celkové náklady regulácie
0
0


Uvedené náklady na jedného podnikateľa nie je možné v tomto štádiu vyčísliť.
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?

Navrhuje sa zavedenie výlučne elektronického spôsobu podávania návrhov na zápis do obchodného registra na súd. V prípade podnikateľov, ktorí predpokladmi na elektronický spôsob komunikácie nedisponujú, zostáva zachovaná možnosť podávania návrhov cez jednotné kontaktné miesta, zástupcov či advokátov.
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?










