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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? 

Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie sa predpokladá v tom prípade, ak podnikateľské subjekty budú 

potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti predávať namiesto bezodplatného prevodu takýchto 

potravín charitatívnym organizáciám bez nároku na finančnú odmenu.  

Veľkoobchod, maloobchod a distribúcia, viac ako 5000  

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.  

Verejnosť bola informovaná prostredníctvom uznesenia vlády SR z 24. júna 2020 č. 400/2020 tzv. 

„podnikateľské kilečko 1“ pripraveného zo strany Ministerstva hospodárstva SR. Na webovom sídle 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola dňa 17.9. 2020 zverejnená predbežná informácia 

o príprave predkladaného právneho predpisu:(https://www.mpsr.sk/aktualne/predbezna-informacia/15863/)  

Okrem toho, komory zastrešujúce slovenských výrobcov boli informované o pripravovanej novele zákona 

o potravinách prostredníctvom online mítingov.   

Nakoľko podnikateľská obec nesúhlasí s prevzatím zodpovednosti za bezpečnosť potravín, ktorým uplynul 

dátum minimálnej trvanlivosti, nie je predpoklad, že bude tento spôsob často využívaný. 

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.  

Pravdepodobne dôjde k zvýšeniu nákladov na dane, nakoľko úpravou dôjde k zvýšeniu príjmov z predaja 

potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, z ktorých bude následne nevyhnutné zaplatiť daň z príjmu a tiež 

DPH. V prípade odovzdania oprávneným charitatívnym organizáciám, v zmysle platnej legislatívy v oblasti 

daní, je možné uplatniť si obstarávaciu cenu ako daňový výdavok. Po začatí uplatňovanie predmetnej novely 

bude na podnikateľskom subjekte, či zvolí predaj takýchto potravín alebo ich daruje. Vyčíslenie týchto nákladov 

resp. úspor nie je reálne možné nakoľko sa jedná o sortiment potravín v rôznych druhov a rôznych cenových 

reláciách, tiež nie je možné odhadnúť koľko subjektov bude takéto potraviny predávať a koľko ich daruje. 

K dispozície tiež nie sú verejne dostupné relevantné údaje, ktoré by bolo možné pre výpočet nákladov/úspor 

použiť. V prípade, že by boli tieto výpočty realizované z odhadnutých údajov, nebolo by ich možné považovať 

za relevantné, keďže ide o množstvo neznámych premenných, ovplyvňujúcich tento výpočet. 

Zníženie poplatkov za odpad nie je možné vyčísliť a to vzhľadom na absenciu údajov o množstve odpadov 

uskladnených na skládkach odpadov, prípadne likvidovaným iným spôsobom. Pokiaľ by výpočty boli výpočty 

realizované na základe odhadov, boli by nepresné. 

Okrem toho nie je možné pre výpočet nákladov regulácie použiť modelový príklad založený vypočítaný na 

základe ziskovej (čistej) marže potravinových reťazcov vzhľadom na absenciu údajov nie len o množstve, ktoré 

nie sú aktuálne k dispozícii, ale aj údaje o nákupných a predajných cenách takýchto produktov, ktorými 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aktuálne nedisponuje. 

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. 

Nie. 

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. 

https://www.mpsr.sk/aktualne/predbezna-informacia/15863/
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Nie. 

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 
 

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? 

Nie. 

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? 

Nie. 

 


