
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 

 

Názov materiálu: 

Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky 2022 - 2026 

Predkladateľ: 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  

s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

Predkladaný materiál nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 

Očakáva sa pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty, ktoré sa budú podieľať na 

uskutočňovaní reprezentatívneho radónového prieskumu.  

3.1 Náklady regulácie 

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie   

 

Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), 

vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.  

Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, 

ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na webovom sídle MH SR, (ďalej len 

„Kalkulačka nákladov“): 

 

TYP NÁKLADOV Zvýšenie nákladov v € na PP Zníženie nákladov v € na PP 

A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých 

cieľom je znižovať negatívne externality 

0 0 

B. Iné poplatky 0 0 

C. Nepriame finančné náklady 0 0 

D. Administratívne náklady 0 0 

Spolu = A+B+C+D 0 0 

 z toho   

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky 0 0 

F. Úplná harmonizácia práva EÚ 0 0 

 

VÝPOČET mechanizmu znižovania 

byrokracie a nákladov 

IN OUT 

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F 0 0 

 

 

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie


3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov         

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov): 

P.č. 

Zrozumiteľný a stručný opis regulácie 

vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia 

nákladov na PP 

 

Číslo 

normy 

(zákona, 

vyhlášky a 

pod.) 

Lokalizácia 

(§, ods.) 

Pôvod 

regulácie: 

SK/EÚ úplná 

harm./EÚ 

harm. 

s možnosťou 

voľby 

Účinnosť 

regulácie 

 

Kategória 

dotk. 

subjektov 

Počet  

subjektov 

v dotk. 

kategórii  

Počet 

subjektov 

MSP 

v dotk. 

kategórii  

Vplyv na 

1 podnik. 

v € 

Vplyv na 

kategóriu 

dotk. 

subjektov 

v € 

Druh 

vplyvu 

In (zvyšuje 

náklady) /  

Out 

(znižuje 

náklady) 

 

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

 



 

 

Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu 

nákladov  

Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce 

informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, 

ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne 

štatistiky, ak sú dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov 

nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, 

B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich 

a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.  

 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným 

pripomienkovým konaním 

Správa o účasti verejnosti s vyhodnotením konzultácií s podnikateľskými subjektmi vrátane 

diskutovaných tém a záverov je uvedená v prílohe č. 1 k doložke. 

 

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu 

Neuplatniteľné. 

 

Konkurencieschopnosť: 

Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť: 

☐ zvyšuje   ☐ nemení ☐ znižuje 

 

Produktivita: 

Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?  

 

Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu: 

☐ zvyšuje   ☐ nemení ☐ znižuje 

 

3.4  Iné vplyvy na podnikateľské prostredie  

Výstupom predkladaného materiálu NARP 2022 – 2026 je vykonanie prieskumu objemovej 

aktivity radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách na účel identifikácie území so 

zvýšeným rizikom ožiarenia radónom. Samotný prieskum nemá žiadne negatívne dopady na 

podnikateľské prostredie. Po ukončení a vyhodnotení prieskumu bude možné určiť oblasti s 

vyšším výskytom radónu a  po aktualizácii NARP v súlade s platnými ustanoveniami zákona 

č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude možné 

analyzovať aj potenciálne negatívne vplyvy, ktoré sa dotknú len tých podnikateľských 



subjektov, ktoré vykonávajú svoju činnosť na územiach, ktoré budú identifikované ako 

územia so zvýšeným ožiarením radónom. Tieto potenciálne negatívne vplyvy budú 

zohľadnené v návrhu aktualizácie NARP na roky 2027 – 2031. Podnikateľské subjekty boli 

rôznymi cestami a spôsobmi informované o dopadoch zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej 

ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane skutočnosti, že ak nebude možné 

uskutočniť radónový prieskum, požiadavky zákona na podnikateľské subjekty bude nutné 

uplatniť plošne na celom území SR, čo by predstavovalo zvýšené finančné nároky na všetky 

podnikateľské subjetky na prijímanie preventívnych aj nápravných opatrení na účel 

znižovania ožiarenia radónom. Pokiaľ ide o pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ten 

je priamo úmerný negatívnemu vplyvu na rozpočet verejnej správy, z dôvodu, že 

podnikateľské prostredie bude dodávateľom detekčnej techniky a služieb súvisiacich s 

distribúciou a vyhodnocovaním detekčných zariadení. 

 


