Príloha č. 4

Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám,
sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rovnosť žien a mužov a vplyvy na zamestnanosť
(Ak v niektorej z hodnotených oblastí sociálnych vplyvov (bodov 4.1 až 4.4) nebol identifikovaný vplyv, uveďte v príslušnom
riadku analýzy poznámku „Bez vplyvu.“.)

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte

ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
(V prípade vyššieho počtu hodnotených opatrení doplňte podľa potreby do tabuľky pred bod 4.2 ďalšie sekcie - 4.1.1
Pozitívny vplyv/4.1.2 Negatívny vplyv).
a)
4.1.1 Pozitívny vplyv
Cieľom predkladaného návrhu zákona je riešenie situácie podnikateľa (právnickej
osoby), ktorému hrozí úpadok, v preventívnom konaní a tým mu poskytnúť priestor
na preventívnu reštrukturalizáciu, v rámci ktorej je možné využiť viaceré
„reštrukturalizačné opatrenia“, ktoré sú vhodné, potrebné a majú viesť k odstráneniu
hrozby úpadku alebo úpadku. Medzi tieto opatrenia sa zaraďuje aj reštrukturalizácia
ľudských zdrojov podniku, ako vznik alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu,
zmena pracovných podmienok alebo podmienok zamestnávania. Okrem uvedeného
návrh zákona predpokladá v rámci preventívneho konania účasť poradcu a správcu,
ktorý by mal byť zapísaný v novozriaďovanom oddiele zoznamu správcov – oddiel
špeciálnych správcov, a ktorý má vykonávať funkciu aj v obzvlášť náročných
konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Súčasne sa v súlade s požiadavkami
práva EÚ umožňuje fyzickým osobám, ktoré boli oddlžené, prevádzkovať živnosť.
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na Všetky reštrukturalizačné opatrenia, vrátane úpravy účasti poradcu a tzv.
hospodárenie domácností s uvedením, špeciálneho správcu, ako aj úpravy možnosti prevádzkovania živnosti po oddlžení
b)
sú opatreniami, ktoré sú spôsobilé zvýšiť príjem domácností. V prípade
či ide o zvýšenie príjmov alebo reštrukturalizácie ľudských zdrojov v rámci preventívneho konania totiž môže dôjsť
zníženie výdavkov:
k „pozitívnej reštrukturalizácii“ ľudských zdrojov, kedy môže dôjsť k zachovaniu
alebo otvoreniu nových pracovných miest v rámci podniku alebo v rámci
reštrukturalizácie majetku dlžníka a teda aj možnosti zachovania existujúceho príjmu
domácnosti zamestnanca takéhoto podniku (prípadne jeho zvýšeniu) alebo možnosti
získania zamestnania. Vo vzťahu k účasti poradcu a správcu zapísaného v zozname
správcov v oddiele špeciálnych správcov je potrebné uviesť, že v tomto prípade
môže dôjsť k zvýšeniu príjmov tých poradcov alebo správcov, ktorí budú vykonávať
svoju funkciu v rámci preventívneho konania alebo v obzvlášť náročných
konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, čo však závisí od výberu a splnenia
tak kvalifikačných a iných predpokladov na výkon tej ktorej funkcie. Vo vzťahu
k úprave možnosti prevádzkovania živnosti po oddlžení sa predpokladá zvýšenie
príjmu domácnosti fyzickej osoby, ktorá bola oddlžená a začne prevádzkovať
živnosť.
Všetky domácnosti, ktorých člen/členovia sú zamestnancami právnickej osoby –
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
dlžníka, ktorý využije možnosť realizácie preventívneho konania podľa návrhu
zákona, ak sa v rámci preventívneho konania dospeje k záveru, že súčasťou
verejného alebo neverejného plánu bude vykonaná reštrukturalizácia ľudských
zdrojov alebo prijaté iné reštrukturalizačné opatrenie, ktoré pozitívne ovplyvní
príjem týchto domácností; všetky domácnosti, ktorých člen/členovia splnia zákonné
a iné predpoklady pre výkon funkcie poradcu alebo správcu zapísaného v zozname
c)
správcov v oddiele špeciálnych správcov a túto funkciu budú vykonávať
v príslušných konaniach; všetky domácnosti, ktorých člen/členovia budú oddlžení
a následne začnú prevádzkovať živnosť (úspešne).

d)

Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny
jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.

- priemerný rast príjmov/ pokles Nie je možné kvantifikovať.
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v
% / obdobie:
e) - veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
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Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
f)

Nie je možné kvantifikovať vzhľadom na to, že takáto kvantifikácia závisí od
množstva rôznych a rôznorodých skutočností a faktorov, ktoré v súčasnosti nie sú
známe.

4.1.1.1 Z toho pozitívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia
g) (V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte pozitívny
vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. znižovanie miery rizika chudoby, priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na Cieľom predkladaného návrhu zákona je riešenie situácie podnikateľa (právnickej
hospodárenie domácností s uvedením, osoby), ktorému hrozí úpadok, v preventívnom konaní a tým mu poskytnúť priestor
či ide o zvýšenie príjmov alebo na preventívnu reštrukturalizáciu, v rámci ktorej je možné využiť viaceré
„reštrukturalizačné opatrenia“, ktoré sú vhodné, potrebné a majú viesť k odstráneniu
zníženie výdavkov:
hrozby úpadku alebo úpadku. Medzi tieto opatrenia sa zaraďuje aj reštrukturalizácia
ľudských zdrojov podniku, ako vznik alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu,
zmena pracovných podmienok alebo podmienok zamestnávania. Súčasne sa v súlade
s požiadavkami práva EÚ umožňuje fyzickým osobám, ktoré boli oddlžené,
prevádzkovať živnosť.
h)
Všetky reštrukturalizačné opatrenia, ako aj úpravy možnosti prevádzkovania živnosti
po oddlžení sú opatreniami, ktoré sú spôsobilé zvýšiť príjem domácností. V prípade
reštrukturalizácie ľudských zdrojov v rámci preventívneho konania totiž môže dôjsť
k „pozitívnej reštrukturalizácii“ ľudských zdrojov, kedy môže dôjsť k zachovaniu
alebo otvoreniu nových pracovných miest v rámci podniku alebo v rámci
reštrukturalizácie majetku dlžníka a teda aj možnosti zachovania existujúceho príjmu
domácnosti zamestnanca takéhoto podniku (prípadne jeho zvýšeniu) alebo možnosti
získania zamestnania. Vo vzťahu k úprave možnosti prevádzkovania živnosti po
oddlžení sa predpokladá zvýšenie príjmu domácnosti fyzickej osoby, ktorá bola
oddlžená a začne prevádzkovať živnosť.
Všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktorých
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
člen/členovia sú zamestnancami právnickej osoby – dlžníka, ktorý využije možnosť
realizácie preventívneho konania podľa návrhu zákona, ak sa v rámci preventívneho
konania dospeje k záveru, že súčasťou verejného alebo neverejného plánu bude
vykonaná reštrukturalizácia ľudských zdrojov alebo prijaté iné reštrukturalizačné
opatrenie, ktoré pozitívne ovplyvní príjem týchto domácností; všetky domácnosti,
ktorých člen/členovia splnia zákonné a iné predpoklady pre výkon funkcie poradcu
i)
alebo správcu zapísaného v zozname správcov v oddiele špeciálnych správcov a túto
funkciu budú vykonávať v dotknutých konanich; všetky domácnosti, ktorých
člen/členovia budú oddlžení a následne začnú prevádzkovať živnosť (úspešne).

j)

Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny
jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.

- priemerný rast príjmov/ pokles
Nie je možné kvantifikovať.
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v
% / obdobie:
k) - veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
l)
a)

Nie je možné kvantifikovať vzhľadom na to, že takáto kvantifikácia závisí od
množstva rôznych a rôznorodých skutočností a faktorov, ktoré v súčasnosti nie sú
známe.

4.1.2 Negatívny vplyv

Cieľom predkladaného návrhu zákona je riešenie situácie podnikateľa (právnickej
osoby), ktorému hrozí úpadok, v preventívnom konaní a tým mu poskytnúť priestor
na preventívnu reštrukturalizáciu, v rámci ktorej je možné využiť viaceré
„reštrukturalizačné opatrenia“, ktoré sú vhodné, potrebné a majú viesť k odstráneniu
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hrozby úpadku alebo úpadku. Medzi tieto opatrenia sa zaraďuje aj reštrukturalizácia
ľudských zdrojov podniku, ako vznik alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu,
b) hospodárenie domácností s uvedením,
zmena pracovných podmienok alebo podmienok zamestnávania. V rámci
či ide o zníženie príjmov alebo reštrukturalizácie ľudských zdrojov v rámci preventívneho konania totiž môže dôjsť
zvýšenie výdavkov:
k „negatívnej reštrukturalizácii“ ľudských zdrojov, kedy môže dôjsť k prepusteniu
zamestnancov alebo inej úprave pracovnoprávnych podmienok, ktoré sú spôsobilé
znížiť príjem domácnosti, ak dôjde napr. k strate pracovného miesta v dôsledku
preventívnej reštrukturalizácie alebo k zníženiu príjmu zamestnanca takejto
právnickej osoby.
Všetky domácnosti, ktorých člen/členovia sú zamestnancami právnickej osoby –
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
dlžníka, ktorý využije možnosť realizácie preventívneho konania podľa návrhu
c)
zákona, ak sa v rámci preventívneho konania dospeje k záveru, že súčasťou
verejného alebo neverejného plánu bude vykonaná reštrukturalizácia ľudských
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zdrojov alebo prijaté iné reštrukturalizačné opatrenie, ktoré negatívne ovplyvní
príjem týchto domácností.

d)

Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny
jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.

- priemerný pokles príjmov/ rast Nie je možné kvantifikovať.
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v
% / obdobie:
e) - veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
f)

Nie je možné kvantifikovať vzhľadom na to, že takáto kvantifikácia závisí od
množstva rôznych a rôznorodých skutočností a faktorov, ktoré v súčasnosti nie sú
známe.

4.1.2.1 Z toho negatívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia
g) (V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte negatívny
vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. zvyšovanie miery rizika chudoby, priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na Cieľom predkladaného návrhu zákona je riešenie situácie podnikateľa (právnickej
hospodárenie domácností s uvedením, osoby), ktorému hrozí úpadok, v preventívnom konaní a tým mu poskytnúť priestor
či ide o zníženie
príjmov alebo na preventívnu reštrukturalizáciu, v rámci ktorej je možné využiť viaceré
„reštrukturalizačné opatrenia“, ktoré sú vhodné, potrebné a majú viesť k odstráneniu
zvýšenie výdavkov:
hrozby úpadku alebo úpadku. Medzi tieto opatrenia sa zaraďuje aj reštrukturalizácia
ľudských zdrojov podniku, ako vznik alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu,
h)
zmena pracovných podmienok alebo podmienok zamestnávania. V rámci
reštrukturalizácie ľudských zdrojov v rámci preventívneho konania totiž môže dôjsť
k „negatívnej reštrukturalizácii“ ľudských zdrojov, kedy môže dôjsť k prepusteniu
zamestnancov alebo inej úprave pracovnoprávnych podmienok, ktoré sú spôsobilé
znížiť príjem domácnosti, ak dôjde napr. k strate pracovného miesta v dôsledku
preventívnej reštrukturalizácie alebo k zníženiu príjmu zamestnanca takejto
právnickej osoby.
Všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktorých
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
člen/členovia sú zamestnancami právnickej osoby – dlžníka, ktorý využije možnosť
realizácie preventívneho konania podľa návrhu zákona, ak sa v rámci preventívneho
konania dospeje k záveru, že súčasťou verejného alebo neverejného plánu bude
i)
vykonaná reštrukturalizácia ľudských zdrojov alebo prijaté iné reštrukturalizačné
opatrenie, ktoré negatívne ovplyvní príjem týchto domácností.

j)

Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny
jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.

- priemerný pokles príjmov/ rast
Nie je možné kvantifikovať.
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v
% / obdobie:
k) - veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
l)

Nie je možné kvantifikovať vzhľadom na to, že takáto kvantifikácia závisí od
množstva rôznych a rôznorodých skutočností a faktorov, ktoré v súčasnosti nie sú
známe.
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4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a
službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Popíšte hodnotené opatrenie, špecifikujte ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s
ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých
ovplyvnených skupín.

a)

Rozumie sa najmä na prístup k:
- sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane,
sociálnym
službám
(vrátane
služieb
starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so
zdravotným postihnutím),
- kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti
a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov
a existujúcim zamestnaneckým právam,
- pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich
so zdravotným postihnutím,
- zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie
zosúladenia
rodinných
a pracovných
povinností,
služby
zamestnanosti),
k školeniam, odbornému vzdelávaniu a
príprave na trh práce,
- zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo
dostupných pomôcok pre občanov so
zdravotným postihnutím,
- k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu
a celoživotnému vzdelávaniu,
- bývaniu
a súvisiacim
základným
komunálnym službám,
- doprave,
- ďalším službám najmä službám všeobecného
záujmu a tovarom,
- spravodlivosti, právnej ochrane, právnym
službám,
- informáciám,
- k iným právam (napr. politickým).

Predkladaný návrh zákona môže mať všeobecný pozitívny ako aj negatívny
vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám všeobecne,
nakoľko predpokladá tak zvýšenie príjmov domácnosti ako aj zníženie (v
závislosti od prijatia, obsahu a rozsahu konkrétnych reštrukturalizačných
opatrení v rámci preventívneho konania).
Okrem uvedeného sa predpokladá pozitívny vplyv aj na trh práce, nakoľko
navrhovaná právna úprava môže umožniť zachovanie alebo vznik nových
pracovných miesť, vznik nových samostatne zárobkovo činných osôb,
prípade výkon funkcie poradcu alebo správcu (špeciálneho) v rámci
preventívneho konania.

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia?
b)
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv
väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.

c)

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku
chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
- domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce
iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov
pod hranicou rizika chudoby, alebo s
príjmom pod životným minimom, alebo
patriace medzi 25% domácností s najnižším
príjmom),
- nezamestnaní,
najmä
dlhodobo
nezamestnaní, mladí nezamestnaní a
nezamestnaní nad 50 rokov,
- deti (0 – 17),
- mladí ľudia (18 – 25 rokov),
- starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65
rokov alebo dôchodcovia,
- ľudia so zdravotným postihnutím,
- marginalizované rómske komunity
- domácnosti s 3 a viac deťmi,
- jednorodičovské domácnosti s deťmi
(neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé
matky s deťmi),
- príslušníci
tretích
krajín,
azylanti,
žiadatelia o azyl,
- iné zraniteľné skupiny, ako sú napr.
bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské
domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

Navrhovaná právna úprava môže mať pozitívny, avšak aj negatívny vplyv
na zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho
vylúčenia, najmä v súvislosti s prijatím konkrétnych reštrukturalizačných
opatrení v rámci preventívneho konania, ak toto konanie bude podnikateľom
(právnickou osobou) využité – ide o návrhové konanie (dobrovoľné). Okrem
uvedeného sa predpokladá aj pozitívny vplyv v súvislosti s možnosťou
prevádzkovať živnosť u osôb, ktoré boli oddlžené.
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4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rovnosť žien a mužov.
4.3.1 Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe
pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo
a)
iného statusu? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Ak áno, ktoré skupiny
sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Predkladaný návrh zákona plne rešpektuje princíp rovnakého zaobchádzania.
b)

c)

4.3.2 Môže návrh viesť k zväčšovaniu nerovností medzi ženami a mužmi? Podporuje návrh rovnosť
príležitostí? Má návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Popíšte vplyvy.

Popíšte riziká návrhu, ktoré môžu viesť k
zväčšovaniu nerovností:
Popíšte pozitívne vplyvy návrhu na
dosahovanie rovnosti žien a mužov, rovnosti
e)
príležitostí žien a mužov, prípadne vplyvy na
ženy a mužov, ak sú odlišné:
Má návrh významné vplyvy na niektorú zo
zraniteľných skupín obyvateľstva? Ak áno,
aké? Akým spôsobom? Zraniteľnou skupinou
obyvateľstva sa rozumejú najmä ženy ohrozené
f) viacnásobnou diskrimináciou, tehotné matky,
seniorky, ženy patriace do marginalizovaných
skupín
obyvateľstva,
migrantky,
ženy
a dievčatá so zdravotným postihnutím, obete
násilia a pod.
Pri identifikovaní vplyvov na rovnosť žien a
mužov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely
medzi ženami a mužmi, ktoré sú relevantné
k danej politike. Podpora rovnosti žien a
mužov
nespočíva
len
v odstraňovaní
obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na
ekonomickom, politickom a sociálnom živote
spoločnosti ako aj rodinnom živote, ale taktiež
v podpore rovnosti medzi nimi.
V ktorých oblastiach podpory rovnosti žien
a mužov návrh odstraňuje prekážky a/alebo
podporuje rovnosť žien a mužov? Medzi
oblasti podpory rovnosti žien a mužov okrem
iného patria:
- podpora slobodného výberu povolania a
g)
ekonomickej činnosti
- podpora
vyrovnávania
ekonomickej
nezávislosti,
- zosúladenie
pracovného,
súkromného
a rodinného života,
- podpora rovnosti príležitostí pri participácii
na rozhodovaní,
- boj proti domácemu násiliu, násiliu na
ženách a obchodovaniu s ľuďmi,
- podpora vnímania osobnej starostlivosti
o dieťa za rovnocennú s ekonomickou
činnosťou a podpora neviditeľnej práce
v domácnosti ako takej,
- rešpektovanie osobných preferencií pri
výbere
povolania
a zosúlaďovania
pracovného a rodinného života.
d)

Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy v posudzovanej oblasti.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy v posudzovanej oblasti.

Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy v posudzovanej oblasti.

Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy v posudzovanej oblasti.
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Príloha č. 4
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu
sociálnych vplyvov.
a) Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy v posudzovanej oblasti.
ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké
b)
skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania
/pracovných úväzkov pôjde a pod.
c) Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy v posudzovanej oblasti.
ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy
zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
d)
Identifikujte
možné
dôsledky,
skupiny
zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené
a rozsah vplyvu.
e) Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na Navrhovaná právna úprava práve môže ovplyvniť dopyt po práci v súvislosti
produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na s pozitívnymi vplyvmi reštrukturalizačných opatrení, v súvislosti s výkonom
f) druhej strane na cene práce.
funkcie poradcu a správcu v preventívnom konaní, prípadne v obzvlášť
náročných konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, a rovnako tak aj
v súvislosti s možnosťou prevádzkovať živnosť oddlženej osoby.
g) Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je Navrhovaná právna úprava bude mať dosah na fungovanie trhu práce
napr. participácia na trhu práce, dlhodobá (pozitívny a čiastočne aj negatívny vplyv, avšak v menšom rozsahu).
nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach Základným cieľom návrhu zákona je realizácia preventívnej reštrukturalizácie
zamestnanosti. Ponuka práce môže byť podniku (právnickej osoby), ktorá je v hroziacom úpadku a tým predísť
ovplyvnená rôznymi premennými napr. hroziacemu úpadku alebo dokonca úpadku a teda aj výraznej strate pracovných
úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením miest. V rámci reštrukturalizácie môže dôjsť k takým reštrukturalizačným
(napr. zosúladenie pracovného a súkromného
opatreniam v oblasti ľudských zdrojov, ktoré v prípade väčších
života alebo uľahčovanie rôznych foriem
zamestnávateľov môžu ovplyvniť fungovanie trhu práce, dopyt po práci,
mobility).
ovplyvniť úroveň miezd, prípadne aj pozitívne vplývať na nezamestnanosť.
Uvedené však závisí od rôznych rôznorodých faktorov a skutočností, ktoré nie
h)
je možné aktuálne zosumarizovať, pričom tieto dopady primárne závisia od
rozhodnutia podnikateľa využiť inštitút preventívneho konania (ide
o dobrovoľné konanie) a od následného priebehu preventívneho konania ako
aj od rozsahu a obsahu prijatých reštrukturalizačných opatrení. Trh práce môže
byť ovplyvnený aj vznikom funkcie poradcu a správcu zapísaného v oddiele
špeciálnych správcov, ako aj zavedením možnosti vykonávať živnosť po
oddlžení, a to len pozitívne.

i)

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno,
aké a pre ktoré skupiny?

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov
Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy v posudzovanej oblasti.
j) istých profesií favorizovaním špecifických
aktivít či technológií.
k) Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy v posudzovanej oblasti.
rozhodnutia
zamestnancov
alebo
zamestnávateľov a môže byť zdrojom
l)
neskoršieho vstupu na trh práce alebo
predčasného odchodu z trhu práce
jednotlivcov.
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