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Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, 

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 
 

 

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu 
 

Tabuľka č. 1  

Vplyvy na rozpočet verejnej správy 
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) 

2021 2022 2023 2024 

Príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0 

v tom:  0 0 0 0 

z toho:       

- vplyv na ŠR 0 0 0 0 

Rozpočtové prostriedky 0 0 0 0 

EÚ zdroje 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Výdavky verejnej správy celkom 0 131 766 0 0 
v tom:  

MS SR/0EK0C - IT financované zo ŠR – MS SR 
0 79 340 0 0 

MF SR/0EK0D - IT financované zo ŠR – MF SR 0 52 426 0 0 

z toho:      

- vplyv na ŠR 0 131 766 0 0 

Rozpočtové prostriedky 0 131 766 0 0 

    EÚ zdroje 0 0 0 0 

    spolufinancovanie 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Vplyv na počet zamestnancov  0 0 0 0 

- vplyv na ŠR 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Vplyv na mzdové výdavky 0 0 0 0 

- vplyv na ŠR 0 0 0 0 

- vplyv na obce 0 0 0 0 

- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0 

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0 

Financovanie zabezpečené v rozpočte 0 131 766 0 0 
v tom:  

MS SR/0EK0C - IT financované zo ŠR – MS SR 
0 79 340 0 0 

MF SR/0EK0D - IT financované zo ŠR – MF SR 0 52 426 0 0 

Iné ako rozpočtové zdroje 0 0 0 0 

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora 0 0 0 0 
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2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov 

podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: 
 

Finančné prostriedky v súvislosti so zabezpečením zmien vyplývajúcich z návrhu zákona 

a vytvorením nových formulárov budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov 

kapitoly MS SR. 

 

Finančné prostriedky na úpravu informačného systému Integrovaný systém Finančnej správy – 

správa daní (kapitola MF SR – organizácia FR SR) budú zabezpečené v rámci schváleného 

limitu výdavkov kapitoly MF SR. 

 

Všetky negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy vyplývajúce z návrhu zákona žiada Stála 

pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných 

vplyvov zabezpečiť v jednotlivých rokoch v rámci schválených limitov dotknutých subjektov 

verejnej správy bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.  
 

2.2. Popis a charakteristika návrhu 

 

2.2.1. Popis návrhu: 

 
Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Návrh zákona zavádza novú právnu úpravu riešenia situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, 

v preventívnom konaní, ktorým sa rozumie verejná preventívna reštrukturalizácia alebo neverejná 

preventívna reštrukturalizácia. Základným cieľom návrhu zákona je preto poskytnúť dlžníkom 

dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu 

v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie 

niektorým z insolvenčných konaní, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate 

know-how, mala by sa maximalizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali 

v prípadnom konkurze, ako aj zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov. Na dosiahnutie tohto účelu sa 

navrhuje upraviť aj inštitút tzv. dočasnej ochrany, ktorý reálne poskytuje časový priestor pre účinnú 

reštrukturalizáciu a dosiahnutie cieľa, ktorý je verejnou preventívnou reštrukturalizáciou sledovaný. 

Návrhom zákona súčasne dochádza k zrušeniu dočasnej ochrany upravenej zákonom č. 421/2020 Z. z. 

o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Riešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa umožňuje len v prípade dlžníka, 

ktorý je právnickou osobou. Z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie 

úpadku nie je možné konaniami podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“). 

Okrem uvedeného, návrh zákona upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť 

k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijatie potrebných a vhodných opatrení smerujúcich 

k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku.  

Väčšinu úkonov v rámci verejnej preventívnej reštrukturalizácie a neverejnej preventívnej 

reštrukturalizácie bude realizovať dlžník elektronickou formou. Podanie návrhu na povolenie verejnej 

preventívnej reštrukturalizácie, podanie žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany alebo žiadosti o jej 

ukončenie, podanie návrhu na potvrdenie verejného plánu (prípadne aj podanie návrhu na potvrdenie 

verejného plánu spolu s návrhom na nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu) bude možné podať 

prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. V prípade tzv. kvalifikovaného podnetu sa 

neupravuje jeho forma. Podľa návrhu zákona sa údaje o dlžníkovi a informácia o povolení verejnej 

preventívnej reštrukturalizácii a o jej skončení, o poskytnutí alebo predĺžení dočasnej ochrany, ako aj 

o jej zániku, vrátane zákonom ustanovených dokumentov, ako je zoznam veriteľov, súhlas veriteľov 

s poskytnutím dočasnej ochrany, budú zverejňovať v Obchodnom vestníku. 
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V súlade so základnými cieľmi smernice a v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou riešenia 

hroziaceho úpadku jedným z preventívnych konaní dochádza aj k úprave zákona č. 7/2005 Z. z., 

Obchodného zákonníka a zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 

a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti dochádza aj 

k zmene reštrukturalizácie podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. v tom zmysle, že táto bude určená 

len na riešenie úpadku dlžníka a vyníma sa z procesov riešenia hroziaceho úpadku. Opätovne sa do 

konkurznej legislatívy vracia povinnosť pre dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú 

neschopnosť a zjednodušujú sa pravidlá pre možnosť veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, 

kedy možno predpokladať úpadok dlžníka, vo vzťahu k veriteľom sa upravuje povinnosť uhrádzať ich 

nároky pomerne (nemôže dochádzať k zvýhodňovaniu akéhokoľvek veriteľa), virtualizuje sa zoznam 

veriteľov a zjednodušujú sa procesy súvisiace s prihlasovaním pohľadávok. V súlade s požiadavkami 

smernice s cieľom odstrániť prekážky na ďalšie podnikanie sa výslovne zavádza možnosť dlžníka, ktorý 

bol oddlžený, pokračovať vo výkone podnikateľskej činnosti alebo získať živnosť. Súčasne dochádza 

k potrebným zmenám pri úprave súdnych poplatkov. Je potrebné uviesť, že akékoľvek iné návrhy, 

oznámenia alebo žiadosti adresované súdu v preventívnom konaní sú oslobodené od úhrady súdneho 

poplatku, pokiaľ nie sú spoplatnené v súvislosti s iným konaním. 

 

Nová právna úprava v zákone č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2005 Z. z.“) rieši zvýšené požiadavky na odbornosť 

a nezávislosti správcov tým, že zavádza špeciálnu správcovskú skúšku pre správcov, ktorí budú môcť 

byť ustanovení do obzvlášť náročných konkurzných či reštrukturalizačných konaní, pričom títo 

správcovia budú vykonávať funkciu aj v tzv. preventívnych konaniach. Transparentný a nezávislý výber 

odborníkov pre vykonávanie tejto špecifickej správcovskej činnosti má byť zabezpečený 

prostredníctvom špeciálnej komisie, ktorej členov z radov odborníkov má menovať minister 

spravodlivosti. K transparentnosti výberu tzv. špeciálnych správcov má prispieť aj zverejnenie 

zvukového záznamu z tejto špeciálnej správcovskej skúšky. Práve v súvislosti s navrhovanou právnou 

úpravou týkajúcou sa výkonu správcovskej činnosti tzv. špeciálnym správcom dochádza k potrebným 

zmenám v zákone č. 8/2005 Z. z. a rovnako k zmenám v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (zmena spôsobu výpočtu a úhrady 

ročného poplatku správcu, vrátane jeho zvýšenia, zavedenie poplatku za vykonanie špeciálnej 

správcovskej skúšky), pričom vo väčšine dotknutých predpisov súčasne dochádza aj k zmenám, ktorých 

potreba zavedenia vyplynula z aplikačnej praxe. 

 

V súlade s odporúčaniami a znením smernice sa taktiež zavádza kauzálna príslušnosť súdov, ktoré majú 

riešiť obzvlášť náročné prípady konkurzných a reštrukturalizačných konaní, v Civilnom sporovom 

poriadku, pričom určenie kauzálnej príslušnosti súdov v prípade preventívnych konaní je obsiahnuté 

v čl. I návrhu zákona. 

 

Návrh bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

 

2.2.2. Charakteristika návrhu: 

 

       zmena sadzby 

       zmena v nároku 

       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) 

 x    kombinovaný návrh 

       iné  

 

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít: 
 

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady 

základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka. 
Tabuľka č. 2  

Objem aktivít Odhadované objemy 
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2021 2022 2023 2024 

Indikátor ABC     

Indikátor KLM     

Indikátor XYZ     

 

 

 

 

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie 

 

Predmetný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet kapitoly Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky v súvislosti so zabezpečením zmien a vytvorením nových formulárov, 

ktoré majú byť používané v konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a v konaní 

neverejnej preventívnej reštrukturalizácii, ako aj v konaniach podľa zákona č. 7/2005 Z. z. 

(konkurz, malý konkurz, reštrukturalizácia oddlženie). 

Za týmto účelom sa vytvárajú nové interaktívne elektronické formuláre návrhu na povolenie 

verejnej preventívnej reštrukturalizácie, návrhu na potvrdenie plánu súdom, návrhu na 

potvrdenie plánu súdom s návrhom na nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu a návrhu 

na potvrdenie plánu súdom alebo sa menia už existujúce interaktívne elektronické formuláre, 

ktoré štruktúrou vychádzajú z existujúcich formulárov pre dočasnú ochranu, prípadne ide 

o zmeny v návrhoch na vyhlásenie konkurzu, vyhlásenie malého konkurzu alebo povolenie 

reštrukturalizácie. V súvislosti so zavedením novej právnej úpravy dochádza však aj 

k viacerým dopadom na informačné systémy v správe Ministerstva spravodlivosti SR, najmä 

z dôvodu zabezpečenia zverejňovania potrebných informácií, zberu nevyhnutných údajov 

v súlade s ustanoveniami smernice, vytvorením nového oddielu v zozname správcov, z dôvodu 

spracovania podaní a preberania údajov z nich v informačnom systéme súdov (Súdnom 

manažmente), ako aj z dôvodu potrebného nasadenia jednotlivých zmien v jednotlivých 

informačných systémoch v správe Ministerstva spravodlivosti SR, čo má vplyv na Informačný 

systém súdov – Súdny manažment (isvs_255), Informačný systém registra úpadcov 

(isvs_5840), na Internetové služby rezortu spravodlivosti (IS RS) – isvs_239, na register 

správcov (isvs_8257) a na Informačný systém Obchodného vestníka (isvs 9771).  

 

Celkový negatívny dopad na rozpočet verejnej správy je podľa analýzy dodávateľov vo výške 

66 116 eur bez DPH, to je 79 340 eur s DPH. Počet človekodní bol vyčíslený na celkovú 

hodnotu 157,5.  

 

Finančný vplyv návrhu zákona na rozpočet kapitoly Ministerstva financií SR bol vyčíslený 

vo výške 52 426 eur, ktorý súvisí s úpravami informačného systému Integrovaný systém 

Finančnej správy – správa daní (ISFS-SD). V ISFS-SD je potrebné zapracovať funkcionalitu 

spracovania elektronického formulára prihlášky v konkurze, reštrukturalizácii a oddĺžení 

prostredníctvom na to určeného formulára zverejneného v informačnom systéme registra 

úpadcov. Prácnosť úpravy ISFS-SD bola vyčíslená na 68 človekodní. 

 

Predmetný návrh zákona bude mať aj pozitívny vplyv na rozpočet kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa v oblasti príjmov, nakoľko dochádza k: 

a) zmene súdneho poplatku za konkurzné konanie tak, že súdny poplatok bude predstavovať    

1 % z každého výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej 

podstate najviac 33 193,50 eur a 05 % z výťažku v oddelenej podstate najviac 33 193,50 eur, 

b) zmene súdneho poplatku za podanie námietky zaujatosti v insolvenčnom konaní 

a preventívnom konaní s účinnosťou od 17. júla 2022, ktorá sa navrhuje vo výške 500 eur, 
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c) zvýšeniu správneho poplatku (ročný poplatok správcu – fyzickej osoby za každý, aj 

neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov) zo 165,50 eur na 200 eur s účinnosťou od 

17. júla 2022, 

d) zvýšeniu správneho poplatku (ročný poplatok správcu – fyzickej osoby za každý, aj 

neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov) zo 165,50 eur na 400 eur s účinnosťou od 

17. júla 2022, 

e) zavedenie nového správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky vo výške 

5 000 eur. 

 

Ide však o príjmy, ktoré nie je možné vopred presne kvantifikovať, preto nie je v tabuľkovej 

časti uvedená žiadna suma. Rovnako, ako je možné očakávať navýšenie príjmov, je možné 

očakávať aj čiastočné zníženie príjmov. V zmysle uvedeného uvádzame nižšie, tam kde je to 

možné, bližšie informácie k odhadovanému zvýšenia príjmov. 

 

a) Zmenu súdneho poplatku za konkurzné konanie nie je možné vyčísliť a to ani odhadom, 

nakoľko jej určenie závisí od množstva rôznorodých faktorov (nápad vecí, dosiahnutie výťažku, 

spôsob ukončenia konkurzu, počty zrušených konkurzov, činnosť správcu atď.), ktoré nie sú 

Ministerstvu spravodlivosti SR známe, resp. údaje potrebné pre vyčíslenie nie sú dostupné. 

 

b) súdny poplatok za podanie námietky zaujatosti v insolvenčnom konaní a preventívnom 

konaní s účinnosťou od 17. júla 2022 bude predstavovať sumu vo výške 500 eur. Celkový 

dopad na rozpočet na nasledujúce roky nie je možné vyčísliť ani odhadom z dostupných 

informácií a údajov, ktorými Ministerstvo spravodlivosti SR disponuje. 

 

c) Zvýšenie správneho poplatku (ročný poplatok správcu – fyzickej osoby za každý, aj 

neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov) na 200 eur s účinnosťou od 17. júla 2022, 

pri aktuálnom počte správcov – fyzických osôb 740 predstavuje príjem do štátneho rozpočtu 

vo výške 148 000 eur ročne. 

 

d) Zvýšenie správneho poplatku (ročný poplatok správcu – právnickej osoby za každý, aj 

neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov) na 400 eur s účinnosťou od 17. júla 2022, 

pri aktuálnom počte správcov – právnických osôb 109 predstavuje príjem do štátneho rozpočtu 

vo výške 43 600 eur ročne. 

 

e) Zavedenie nového správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky nie je 

možné vyčísliť ani odhadom, nakoľko nie je možné odhadnúť záujem o jej vykonanie. 

 

Vo vzťahu k vyčísleniu príjmov do štátneho rozpočtu v dôsledku zvýšenia ročného poplatku 

správcov je nutné uviesť, že tento výpočet je  vykonaný len na základe aktuálnych údajov 

a aktuálneho počtu správcov v zozname správcov. V súčasnosti nie je reálne možné odhadnúť 

počty správcov v zozname správcov na najbližšie štyri roky a to vzhľadom na novú právnu 

úpravu, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí pokles správcov v zozname správcov 

vzhľadom na striktnejšiu právnu úpravu, pri čom súčasne nie je možné odhadnúť, v akom 

rozsahu sa na druhej strane rozšíri okruh správcov o tzv. špeciálnych správcov. 
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Tabuľka č. 3  

 
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie 

 

Poznámka: 

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjmy (v eurách) 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

poznámka 
2021 2022 2023 2024 

Daňové príjmy (100)1       

Nedaňové príjmy (200)1       

Granty a transfery (300)1       

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami (400) 

        

  

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 

výpomoci (500) 

        

  

Dopad na príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0   
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Tabuľka č. 4  

Ministerstvo spravodlivosti SR 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie 

 

Poznámka: 

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky (v eurách) 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

poznámka 
2021 2022 2023 2024 

Bežné výdavky (600)       
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)       
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)       
  Tovary a služby (630)2        
  Bežné transfery (640)2       
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou 

finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 
     

Kapitálové výdavky (700)  79 340      
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2  - 711  79 340     
  Kapitálové transfery (720)2       
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)          
Dopad na výdavky verejnej správy celkom 0 79 340 0 0   
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Tabuľka č. 4  

Ministerstvo financií SR 

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie 

 

Poznámka: 

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky (v eurách) 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

poznámka 
2021 2022 2023 2024 

Bežné výdavky (600)       
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)       
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)       
  Tovary a služby (630)2        
  Bežné transfery (640)2       
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou 

finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 
     

Kapitálové výdavky (700)  52 426     
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2  - 718  52 426     
  Kapitálové transfery (720)2       
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)          
Dopad na výdavky verejnej správy celkom 0 52 426 0 0   
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                 Tabuľka č. 5  

 

Zamestnanosť 
Vplyv na rozpočet verejnej správy 

poznámka 
2021 2022 2023 2024 

Počet zamestnancov celkom      

   z toho vplyv na ŠR     

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)     

   z toho vplyv na ŠR     

Osobné výdavky celkom (v eurách)       

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

(610) 

    

  

   z toho vplyv na ŠR       

Poistné a príspevok do poisťovní (620)       

   z toho vplyv na ŠR       

      

Poznámky:      

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, 

je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...). 

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.  

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.    
 

 


