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Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 

 

Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Predkladateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

 

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 76 176,00 

Spolu = A+B+C+D 0 76 176,00 

 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 76 176,00 

 

 

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


Príloha č. 3a 
 

2 

 
 

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  

(dôvod zvýšenia/zníženia 

nákladov na PP) 

Číslo 

normy 

(zákona, 

vyhlášky 

a pod.) 

Lokalizácia 

(§, ods.) 

Pôvod 

regulácie:  

SR/EÚ úplná 

harm./EÚ 

harm. 

s možnosťou 

voľby 

Účinnosť regulácie 

Kategória 

dotk. 

subjektov 

Počet 

subjektov 

spolu  

Počet 

subjektov 

MSP 

Vplyv 

na 1 

podnik. 

v € 

Vplyv na 

kategóriu 

dotk. 

subjektov 

v € 

Druh 

vplyvu 

In 

(zvyšuje 

náklady) /  

Out 

(znižuje 

náklady) 

1 

Oprávnenie vykonávať zaručenú 

konverziu pri výkone bankovej 

činnosti 

305/2013 

Z. z. 

§ 35 ods. 3 

písm. f) 
SK 01.10.22 

banka a 

pobočka 

zahraničnej 

banky 

               

971  
 N  78 76 176 

Out 

(znižuje 

náklady) 
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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.  

Východiskové údaje:  

Na výpočet vplyvu regulácie bol použitý výpočet vychádzajúci zo štandardizovanej časovej náročnosti 

administratívnych úkonov (alternatíva č. 2 kalkulačky nákladov). Vzhľadom na to, že novelou zákona 

sa dopĺňa oprávnenie, nie povinnosť, nie je možné predpokladať koľko z dotknutých subjektov a pri 

ktorých konkrétnych úkonoch si dané oprávnenie uplatní. Oprávnenie vykonať zaručenú konverziu bude 

môcť využiť zamestnanec banky alebo pobočky zahraničnej banky v súlade s internými predpismi, a to 

napríklad pri archivácii dokumentov, pri vedení evidencií, ale napríklad aj v rámci poskytovania 

súčinnosti iným subjektom pri výkone bankových činností. Pre frekvenciu realizácie týchto úkonov zo 

strany relevantných subjektov bola zvolená realizácia daného úkonu raz ročne. Navrhovaná novela teda 

predpokladá zníženie nákladov na podnikateľské prostredie vo výške 76 176  eur. 

Ďalšie relevantné údaje: 

Návrhom nedochádza k zmene regulácie pre podnikateľov, ani k zavedeniu novej povinnosti alebo 

záťaže. Naopak, pozitívny dopad možno očakávať v oblasti bankového sektora, t. j. bude sa týkať 

organizačných jednotiek bánk a pobočiek zahraničných bánk. Tento pozitívny dopad môže nastať 

v dôsledku ustanovenia oprávnenia pre banky a pobočky zahraničnej banky vykonávať zaručenú 

konverziu v § 35 ods. 3 písm. f) zákona o e-Governmente.  

Počet  dotknutých subjektov, t. j. počet organizačných jednotiek bánk a pobočiek zahraničných bánk, 

ktoré budú môcť využiť oprávnenie vykonávať zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 3 písm. f) zákona 

o e-Governmente: 971 (údaj platný k 31.3.2022, štatistické údaje dostupné na portáli NBS 

https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-institucie/banky/statisticke-a-analyticke-

prehlady/prehlad-o-rozvoji-penazneho-sektora). 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým 

konaním 

Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí.  

Oznam ku konzultáciám s podnikateľskými subjektmi bol zverejnený  podľa bodu 5 Jednotnej metodiky 

na posudzovanie vybraných vplyvov na webovom sídle MH SR 

https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/prebiehajuce-konzultacie-a-

predbezne-informacie v zmysle bodu 5.7 metodiky.  

  

Link na materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/109  

Na zverejnený oznam zareagoval Zväz automobilového priemyslu. 

 

Návrh na doplnenie oprávnenia pre banky a pobočky zahraničnej banky bol uplatnený Slovenskou 

bankovou asociáciou a samotný návrh § 35 ods. 3 písm. f), vrátane jeho dopadov, bol konzultovaný  

priebežne so Slovenskou bankovou asociáciou, resp. v rámci MPK s Národnou bankou Slovenska ako 

subjektom dohľadu nad finančným trhom.  

 

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu 

https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-institucie/banky/statisticke-a-analyticke-prehlady/prehlad-o-rozvoji-penazneho-sektora
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financne-institucie/banky/statisticke-a-analyticke-prehlady/prehlad-o-rozvoji-penazneho-sektora
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Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu? Nedochádza. 

 

Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. 

špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Nie. 

 

Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie 

slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Nie.  

 

Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)? 

Nie.  

 

Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum? Nie.  

 

Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi 

susediacich krajín EÚ? Má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. 

 

Konkurencieschopnosť: 

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

☐ zvyšuje   x 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   x nemení ☐ znižuje 

 

 

3.4  Iné vplyvy na podnikateľské prostredie  

Ak má materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či už pozitívne alebo 

negatívne, tu ich uveďte.  Patria sem:  

a) sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení; 

b) vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním 

iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sú sprievodným javom uchádzania sa 

či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe 

prejavu vôle dotknutého subjektu; 

c) regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách; 

d) iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.  

 

Podľa § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente je osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu 

a) orgán verejnej moci, advokát a notár, 

b) poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného 

miesta, 

c) patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny, a 

d) právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je 

konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu,20e) ak ide o zaručenú 

konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa osobitného predpisu20e) nadobudla a 

ktoré ako poverená osoba podľa osobitného predpisu20e) konsoliduje, 

e) Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely 

výkonu jeho činnosti podľa osobitných predpisov.21b) 
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Novelou zákona o e-Governmente sa rozširuje okruh oprávnených osôb aj o banky a pobočky 

zahraničnej banky, ktoré si budú môcť od účinnosti novelizovaného § 35 ods. 3 zákona o e-Governmente 

pre vlastnú potrebu, resp. pre klienta v súvislosti s výkonom bankových činností podľa § 2 ods. 2 a 5 

zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov. Zmena bude účinná k účinnosti 

novely zákona o e-Governmente (t.j. predpoklad 1. októbra 2022).  

Nakoľko ide o oprávnenie, banka a pobočka zahraničnej banky si bude môcť sama dobrovoľne na 

základe vlastného uváženia rozhodnúť, či túto činnosť bude vykonávať pre vlastné potreby, napr. pri 

archivácii dokumentov, resp. či bude poskytovať svojím klientom službu zaručenej konverzie 

v súvislosti s výkonom bankových činností. Ak toto oprávnenie nevyužije, nič sa oproti súčasnému 

stavu nemení a banka alebo pobočka zahraničnej banky postupuje pri výkone bankových činností tak 

ako doteraz, tzn. využije službu zaručenej konverzie poskytovanú inou oprávnenou osobou – 

v prípadoch, kedy je zaručená konverzia dokumentu nevyhnutná.  

 

 


