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Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu 

Vplyvy na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, 

práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva 

a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín   

8.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodinné prostredie a špecifikujte 

pozitívne/negatívne vplyvy na rodinné prostredie. 

8.1.1 Spôsobí navrhovaná právna úprava zmenu rodinného prostredia? Ak áno, v akom rozsahu? Ak je to 

možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.  
 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky navrhuje vytvorenie právneho rámca rodinného 

podnikania, čím sa vytvorí predpoklad na zosúlaďovanie rodinných a obchodných záujmov a vzťahov, ktoré 

pri podnikateľskej činnosti v rodine vznikajú. Formalizácia rodinných podnikov môže prispieť k odstraňovaniu 

prekážok či rozporov medzi príslušníkmi rodiny vo  vzťahu k legislatíve, ktorá v súčasnosti rodinný podnik ako 

taký nepozná. 

 

 

8.1.2 Môže dôjsť navrhovanou právnou úpravou k narušeniu zdravého rodinného prostredia? 

Bez vplyvu 

 

8.1.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na demografický rast? Ak áno, aký je vplyv vzhľadom k úrovni 

záchovnej hodnoty populácie?  

Bez vplyvu 

 

 

8.1.4 Má navrhovaná právna úprava vplyv na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom 

dosiahnuť želaný počet detí? 

 

Navrhovaná úprava v oblasti rodinných podnikov najmä vo vzťahu k sociálnemu charakteru registrovaných 

sociálnych podnikov ako aj k zosúlaďovaniu rodinného a pracovného prostredia môže mať  pozitívny vplyv na 

odstraňovanie niektorých prekážok v dosiahnutí želaného počtu detí. 

 

 
 

8.1.5 Má navrhovaná právna úprava vplyv na množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na 

realizáciu rodinného života? 

 

Navrhovaná úprava v oblasti rodinných podnikov môže mať pozitívny vplyv na zosúladenie rodinného, 

sociálneho a podnikateľského prostredia a dáva viacero príležitostí k zapojeniu a účasti detí na činnosti rodiny. 

 

 

8.1.6 Má navrhovaná právna úprava vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín? 

Bez vplyvu 
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8.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na vzájomnú súdržnosť členov 

rodiny. 

8.2.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny? Ak áno, aký? Ak je to 

možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie. 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky vytvára predpoklad na zosúlaďovanie rodinných 

a obchodných záujmov a vzťahov a vytvára platformu pre kultiváciu vnútorného rodinného prostredia firmy, 

čím je možné očakávať pozitívny vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny.  

 

 

 

8.2.2 Má navrhovaná právna úprava vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny? 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky vytvára predpoklad na zosúlaďovanie rodinných 

a obchodných záujmov a vzťahov a vytvára platformu pre kultiváciu vnútorného rodinného prostredia firmy, 

čím je možné očakávať pozitívny vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny. 

 

 

 8.2.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na obnovovanie alebo záchranu rodín? 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky vytvára predpoklad na zosúlaďovanie rodinných 

a obchodných záujmov a vzťahov a vytvára platformu pre kultiváciu vnútorného rodinného prostredia firmy, čím 

môže dôjsť k pozitívnemu vplyvu na obnovovanie alebo záchranu rodín.  

 

 8.2.4 Má navrhovaná právna úprava vplyv na vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny? 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky môže mať vplyv na znižovanie možnosti konfliktov 

medzi členmi rodiny najmä v dôsledku odstraňovania nesúladu medzi rodinnými a obchodnými vzťahmi 

v rodine. 

 

 

8.2.5 Má navrhovaná právna úprava vplyv na rozpad rodín? 

Bez vplyvu 

 

8.2.6 Má navrhovaná právna úprava vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov 

rodiny na pomoc? 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky definuje sociálny charakter rodinného podniku, 

pričom navrhuje povinnosť registrovaných rodinných podnikov použiť 12% zisku po zdanení na posilnenie 

svojich vnútorných a vonkajších vzťahov, vrátane účelu sociálnej starostlivosti, sociálnej pomoci či zdravotnej 

starostlivosti o členov rodiny. Uvedené bude mať pozitívny vplyv na poskytovanie pomoci členom týchto 

rodín, ktorí sú odkázaní na pomoc.  

Pozitívny vplyv môže nastať aj v prípade registrovaných sociálnych podnikov, ktoré môžu byť súčasne aj  

registrovanými rodinnými podnikmi. V tom prípade podmienka využívania 100 % zisku po zdanení na 

dosiahnutie hlavného cieľa registrovaného sociálneho podniku sa považuje za splnenú, ak registrovaný 

sociálny podnik využíva 88 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného sociálneho cieľa a 12 % zisku po 

zdanení ako registrovaný rodinný podnik. 
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8.3 Identifikujte a popíšte vplyvy na výchovu detí. 

8.3.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí? Ak áno, aký? 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky vytvára predpoklad na zosúlaďovanie rodinných 

a obchodných záujmov a vzťahov a vytvára platformu pre kultiváciu vnútorného rodinného prostredia, čím 

môže mať pozitívny vplyv na výchovu detí.  

8.3.2 Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí v rodinách? 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky vytvára predpoklad na zosúlaďovanie rodinných 

a obchodných záujmov a vzťahov a vytvára platformu pre kultiváciu vnútorného rodinného prostredia, čím 

môže mať pozitívny vplyv na výchovu detí.  

8.3.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu? 

Bez vplyvu 

8.4 Identifikujte a popíšte vplyvy na práva rodičov voči deťom. 

8.4.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na práva alebo zodpovednosť rodičov voči deťom? Ak áno, aký? 

Bez vplyvu 

8.5 Identifikujte a popíšte vplyvy na základné zásady zákona o rodine. 

8.5.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o 

rodine? Ak áno, aký? 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky môže mať pozitívny vplyv v rámci rodinných 

podnikov na vzájomnú pomoc členov rodiny, ako aj zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.   

8.6 Identifikujte a popíšte vplyvy na uzavieranie manželstva. 

8.6.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na uzavieranie manželstva? Ak áno, aký? 

 

Bez vplyvu 

8.6.2 Má navrhovaná právna úprava vplyv na preferovaný čas vstupu do manželstva? 

 

Bez vplyvu 

 

 

 8.6.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi 

manželmi a založenia rodiny? 
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Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky môže mať pozitívny vplyv na  informovanosť a právne 

povedomie pred vstupom do manželstva, najmä v oblasti bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

a spoločného využívania majetku manželov pri rodinnom podnikaní. 

 

 8.6.4 Má navrhovaná právna úprava vplyv na predchádzanie rozpadom manželstiev? 

 

Navrhovaná právna úprava v oblasti rodinnej ekonomiky vytvára predpoklad na zosúlaďovanie rodinných 

a obchodných záujmov a vzťahov a vytvára platformu pre kultiváciu vnútorného rodinného prostredia, čím 

môže prispieť k predchádzaniu rozpadu manželstiev.  

 
 

8.7 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na disponibilný príjem domácností 

viacdetných rodín. 

8.7.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín? Ak áno, 

špecifikujte tento vplyv s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, 

zdravotnému stavu a prípadne iným okolnostiam. Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod 

chýbajúcej kvantifikácie.  

 

Bez vplyvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


