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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského 
prostredia 

- materiál na rokovaní HSR SR dňa 13.12.2021 
 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom hospodárstva na základe Plánu legislatívnych úloh vlády 
Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Hlavným  cieľom  zákona  je  všestranná  podpora  podnikateľského  sektora  pomocou  opatrení napomáhajúcich 
oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19, odbúravanie  
nadmernej  regulačnej záťaže a uľahčovanie  podnikania  v  rôznych  oblastiach  hospodárstva. Z celkového  
množstva doručených podnetov sa predloženým materiálom iniciuje splnenie 202 podnetov. Z toho 105 podnetov 
bolo premietnutých v návrhu uznesenia vlády SR alebo v paragrafovom znení návrhu zákona.  Ďalších  97  podnetov  
sa  Ministerstvu  hospodárstva  Slovenskej  republiky  podarilo presadiť prostredníctvom  pripomienok  uplatnených  v 
procese  medzirezortného pripomienkového konania alebo dohodou na plnení vlastnou legislatívou vecne 
príslušného gestora. Súčasťou materiálu je aj odpočet plnenia jednotlivých opatrení v členení na splnené, 
akceptované  paragrafovým  znením,  akceptované  uznesením  a v legislatívnom  procese  pre väčšiu prehľadnosť 
akceptovaných opatrení, ktoré sa plnia antibyrokratickým balíčkom II. 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 01.05.2022 

 
Postoj RÚZ k materiálu 
Hlavným  cieľom  zákona  je  všestranná  podpora  podnikateľského  sektora  pomocou  opatrení napomáhajúcich 
oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby COVID-19, odbúravanie  
nadmernej  regulačnej záťaže a uľahčovanie  podnikania  v  rôznych  oblastiach  hospodárstva. RÚZ návrh 
v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovala. RÚZ k návrhu predkladá nižšie uvedenú 
pripomienku, ktorou navrhujeme vypustenie jedného z ustanovení zákona o regulácií v sieťových odvetviach pre jeho 
faktickú nevykonateľnosť. 
 
RÚZ návrh zákona podporuje po zapracovaní nižšie uvedenej pripomienky. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 

1. Zásadná pripomienka k čl. XIII, novelizačný bod číslo 12 
Požadujeme vypustenie navrhovaného novelizačného bodu 12. v čl. XIII, ktorým sa má zaviesť nové znenie § 29 ods. 
7 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, a to z nasledovných 
dôvodov: 
 
Predložená časť novelizácie zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach nebola súčasťou pôvodného 
návrhu a bola do materiálu z neznámeho dôvodu doplnená dodatočne. Ide o nekoncepčnú zmenu, ktorá svojou 
povahou nemôže byť súčasťou materiálu na zlepšenie podnikateľského prostredia, nakoľko zavádza nové povinnosti 
podnikateľom a teda ich podnikanie sťažuje. Tiež je v rozpore s pravidlom one in-one out upravenom v časti 6 
Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, nakoľko neevidujeme odstránenie povinností pre 
prevádzkovateľov distribučných sietí, iba prijímanie nových povinností.  



 
Návrh evidentne sleduje zámer ochrany pred kolúznym správaním vo VOS, tzv. bid riggingom. Táto problematika 
avšak nespadá do kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zároveň je návrh fakticky nerealizovateľný. 
Subjekty, ktoré nepredložili návrh do súťaže nemajú žiadnu povinnosť poskytovať regulovanému subjektu súčinnosť a 
zasielať mu stanoviská. Následne nie je preto v silách regulovaného subjektu napĺňať účel tohto ustanovenia 

 
Zdroj: RÚZ 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3089&langEID=1

