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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 

b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Predkladaný návrh zákona zakladá pozitívny vplyv a predpokladá sa 

zvýšenie príjmov v domácnostiach, v ktorým je aspoň jeden člen 

domácnosti oprávneným v exekučnom konaní a to v prípade, ak sa 

a) prostredníctvom donucovacieho opatrenia zabezpečí efektívnejšie a 

rýchlejšie exekučné konanie a  vymoženie jeho pohľadávky na výživnom 

alebo jeho nepeňažnej pohľadávky; 

b) v exekúcii na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie uspokojí jeho právo 

prostredníctvom náhradného plnenia, prípadne spôsobom určeným na 

uspokojenie práv na peňažné plnenie, prípadne v skoršom časovom 

horizonte; 

c) uspokojí peňažný nárok prostredníctvom splátkového kalendára 

d) vymáha neodkladné opatrenie, nakoľko sa v tomto prípade odkladný 

účinok neuplatní. 

Predkladaný návrh zákona zakladá pozitívny vplyv a predpokladá sa 

zvýšenie príjmov v domácnostiach, v ktorým je aspoň jeden člen 

domácnosti povinným v exekučnom konaní a to v prípade, ak sa dohodne na 

splátkovom kalendári, v dôsledku čoho sa mu môžu znížiť výdavky, ak bude 

môcť plnenie v exekučnom konaní splácať prostredníctvom splátok 

v splátkovom kalendári po  dobu až 18 mesiacov pre fyzické osoby. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ovplyvnená skupina č. 1 

 

Všetky fyzické osoby v postavení oprávnených alebo povinných v 

exekučnom konaní.  

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Ovplyvnená skupina č. 1 

 

Nemožno kvantifikovať. 

 

f) 

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie: Predpokladaný rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé 

ovplyvnené skupiny domácností alebo skupiny jednotlivcov nie je možné 

kvantifikovať, nakoľko neexistujú relevantné údaje, na základe ktorých by 

bolo možné takúto kvantifikáciu vykonať, a tieto údaje nie je možné ani 

získať z existujúcich informačných systémov, a to vzhľadom na 

rôznorodosť právnych vzťahov a vedených exekúcií (nie je možné 

predpokladať spôsob vedenia exekúcie), právnych inštitútov (je výlučne na 

vôli exekútora, prípadne oprávneného alebo povinného, akým spôsobom sa 

v exekúcii bude pokračovať, či sa využijú donucovacie opatrenia, písomná 

dohoda medzi účastníkmi exekučného konania o náhradnom plnení, či sa 

vymôže náhradné plnenie, či oprávnený je ochotný uhradiť preddavok na 

náklady exekučného konania, atď.) a vzhľadom na rozmanitosť a flexibilitu 

procesov v exekučnom konaní (nie je objektívne možné predpokladať 

postup v exekučnom konaní a ani rozhodnutie oprávneného o tom, aké 

úkony a inštitúty využije), pričom spôsob výkonu konkrétnej exekúcie 

závisí od rôznorodých faktorov, ktoré nie je možné predpokladať, nakoľko 

vývoj a postupy s výlučne závislé od správania sa účastníkov v konkrétnych 

exekučných konaniach, od správania sa tretích osôb, ako aj od zvolených 
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postupov exekútora, a súčasne od vôle a možností povinného spolupracovať 

v exekučnom konaní a plniť si svoje povinnosti. 

Ako príklad možno uviesť exekúciu na vymoženie výživného napr. vo výške 

120 eur mesačne, v rámci ktorej exekútor prostredníctvom uloženého 

donucovacieho opatrenia (napr. v podobe zadržania vodičského preukazu) 

povinnému zabezpečí riadne plnenie vyživovacej povinnosti v prospech 

oprávneného. Okrem uvedeného možno ďalej uviesť príklad exekúcie na 

odobratie veci (napr. motorového vozidla v hodnote napr. 2 500 eur), 

v rámci ktorej sa účastníci exekučného konania dohodnú (písomne) na 

náhradnom plnení napr. peňažnom alebo na odovzdaní iného 

porovnateľného motorového vozidla v rovnakej hodnote a pod. 

Ďalej možno uviesť príklad exekúcie na vykonanie neodkladného opatrenia, 

napr. na úhradu výživného, pričom v rámci exekúcie boli podané námietky, 

ktoré majú podľa aktuálnej právnej úpravy odkladný účinok. Podľa novej 

právnej úpravy však podané námietky odkladný účinok nemajú 

a neodkladné opatrenie sa vykoná bez ohľadu na podané námietky, t. j. 

vykoná sa o niekoľko desiatok dní, príp. niekoľko týždňov skôr, čím dôjde 

aj k skoršiemu plneniu napr. uvedenej vyživovacej povinnosti. 

 

g) 
4.1.1.1 Z toho pozitívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia 
(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) 

h) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Návrh zákona môže mať pozitívne vplyvy na skupiny v riziku chudoby 

alebo sociálneho vylúčenia a môže zvýšiť príjem domácností v tomto 

prípade, ak aspoň jeden člen domácnosti oprávneným v exekučnom konaní 

a to v prípade, ak sa 

a) prostredníctvom donucovacieho opatrenia zabezpečí efektívnejšie a 

rýchlejšie exekučné konanie a  vymoženie jeho pohľadávky; 

b) v exekúcii na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie uspokojí jeho právo 

prostredníctvom náhradného plnenia, prípadne spôsobom určeným na 

uspokojenie práv na peňažné plnenie, prípadne v skoršom časovom 

horizonte; 

c) uspokojí peňažný nárok prostredníctvom splátkového kalendára  

d) vymáha neodkladné opatrenie, nakoľko sa v tomto prípade odkladný 

účinok neuplatní. 

To platí aj v prípade, ak je aspoň jeden člen domácnosti povinným 

v exekučnom konaní, a ak sa dohodne na splátkovom kalendári, v dôsledku 

čoho sa mu môžu znížiť výdavky, ak bude môcť plnenie v exekučnom 

konaní splácať prostredníctvom splátok v splátkovom kalendári po  dobu až 

18 mesiacov pre fyzické osoby. 

i) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ovplyvnená skupina č. 1 

 

Všetky fyzické osoby v postavení oprávnených alebo povinných v 

exekučnom konaní.  

j) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

k) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Ovplyvnená skupina č. 1 

 

Nemožno kvantifikovať. 

l) 

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie: Predpokladaný rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé 

ovplyvnené skupiny domácností alebo skupiny jednotlivcov nie je možné 

kvantifikovať, nakoľko neexistujú relevantné údaje, na základe ktorých by 

bolo možné takúto kvantifikáciu vykonať, a tieto údaje nie je možné ani 

získať z existujúcich informačných systémov, a to vzhľadom na 

rôznorodosť právnych vzťahov a vedených exekúcií (nie je možné 

predpokladať spôsob vedenia exekúcie), právnych inštitútov (je výlučne na 

vôli exekútora, prípadne oprávneného alebo povinného, akým spôsobom sa 

v exekúcii bude pokračovať, či sa využijú donucovacie opatrenia, písomná 

dohoda medzi účastníkmi exekučného konania o náhradnom plnení, či sa 

vymôže náhradné plnenie, či oprávnený je ochotný uhradiť preddavok na 

náklady exekučného konania, atď.) a vzhľadom na rozmanitosť a flexibilitu 

procesov v exekučnom konaní (nie je objektívne možné predpokladať 
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postup v exekučnom konaní a ani rozhodnutie oprávneného o tom, aké 

úkony a inštitúty využije), pričom spôsob výkonu konkrétnej exekúcie 

závisí od rôznorodých faktorov, ktoré nie je možné predpokladať, nakoľko 

vývoj a postupy s výlučne závislé od správania sa účastníkov v konkrétnych 

exekučných konaniach, od správania sa tretích osôb, ako aj od zvolených 

postupov exekútora, a súčasne od vôle a možností povinného spolupracovať 

v exekučnom konaní a plniť si svoje povinnosti. 

Ako príklad možno uviesť exekúciu na vymoženie výživného napr. vo výške 

120 eur mesačne, v rámci ktorej exekútor prostredníctvom uloženého 

donucovacieho opatrenia (napr. v podobe zadržania vodičského preukazu) 

povinnému zabezpečí riadne plnenie vyživovacej povinnosti v prospech 

oprávneného. Okrem uvedeného možno ďalej uviesť príklad exekúcie na 

odobratie veci (napr. motorového vozidla v hodnote napr. 2 500 eur), 

v rámci ktorej sa účastníci exekučného konania dohodnú (písomne) na 

náhradnom plnení napr. peňažnom alebo na odovzdaní iného 

porovnateľného motorového vozidla v rovnakej hodnote a pod. 

Ďalej možno uviesť príklad exekúcie na vykonanie neodkladného opatrenia, 

napr. na úhradu výživného, pričom v rámci exekúcie boli podané námietky, 

ktoré majú podľa aktuálnej právnej úpravy odkladný účinok. Podľa novej 

právnej úpravy však podané námietky odkladný účinok nemajú 

a neodkladné opatrenie sa vykoná bez ohľadu na podané námietky, t. j. 

vykoná sa o niekoľko desiatok dní, príp. niekoľko týždňov skôr, čím dôjde 

aj k skoršiemu plneniu napr. uvedenej vyživovacej povinnosti. 

  

a) 4.1.2 Negatívny vplyv 

b) 

 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zníženie príjmov alebo 

zvýšenie výdavkov: 

Predkladaný návrh zákona zakladá negatívny vplyv a predpokladá sa 

zvýšenie výdavkov, ak bolo členovi domácnosti uložené donucovacie 

opatrenie vo forme peňažnej pokuty z dôvodu neplnenia zákonnej 

povinnosti alebo povinnosti uloženej súdom alebo exekútorom 

v exekučnom konaní. 

Predkladaný návrh zákona zakladá negatívny vplyv a predpokladá sa 

zvýšenie výdavkov v domácnostiach, v ktorým je aspoň jeden člen 

domácnosti povinným v exekučnom konaní, a to v prípade, ak  

a) mu bolo uložené donucovacie opatrenie vo forme peňažnej pokuty; 

b) sa voči nemu bude vymáhať náhradné peňažné plnenie za plnenie 

nepeňažné, t. j. v exekúcii na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie sa bude 

vymáhať náhradné plnenie, prípadne spôsobom určeným na uspokojenie 

práv na peňažné plnenie, prípadne v skoršom časovom horizonte; 

c) sa dohodne na uzatvorení splátkového kalendára, pričom v tomto prípade 

môže právna úprava negatívne vplývať na zvyšovanie výdavkov 

domácností. 

Predkladaný návrh zákona tiež môže čiastočne založiť negatívny vplyv pre 

tie domácnosti, v ktorých je člen domácnosti oprávnený v exekučnom 

konaní a povinnému je umožnené bez jeho súhlasu plniť prostredníctvom 

splátkového kalendára, čím môže dôjsť k zníženiu príjmov týchto 

domácností. 

Predkladaný návrh zákona zakladá na negatívny vplyv na domácnosti a 

predpokladá sa zvýšenie výdavkov v domácnostiach, v ktorým je aspoň 

jeden člen domácnosti oprávneným v exekučnom konaní, a to v prípade, ak 

ide o exekúciu na peňažné plnenie, v prípade ktorej si  exekútor môže 

požadovať preddavok na nevyhnutné výdavky spojené s vedením exekúcie 

predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom 

nehnuteľnosti a predajom podniku.  

Predkladaný návrh zákona ďalej zakladá negatívny vplyv na poberateľov 

dávok zo systému doplnkového dôchodkového sporenia (okrem poberateľov 

doplnkového výsluhového dôchodku) – povinných v exekúcii, a to 

v rozsahu  časti vyplácanej dávky vo výške, ktorá je tvorená z príspevkov 

zamestnávateľa. Poberateľov doplnkového výsluhového dôchodku, ktorý 

ako dávka podlieha určeniu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť 

povinnému (podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. 

o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia), predložený návrh 
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negatívne ovplyvňuje v rozsahu rozdielu  medzi sumou 

zodpovedajúcou  časti tejto dávky vo výške, ktorá je tvorená z príspevkov 

zamestnávateľa a základnou sumou, ktorá sa nesmie zraziť. 

 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ovplyvnená skupina č. 1  
Všetky fyzické osoby v postavení oprávnených alebo povinných v 

exekučnom konaní, vrátane osôb, ktoré mali konkrétnu povinnosť 

v exekučnom konaní a bolo im uložené donucovacie opatrenie.  

d) 
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný pokles príjmov/ rast 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Ovplyvnená skupina č. 1 

 

Nemožno kvantifikovať. 

f) 

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie: Predpokladaný pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé 

ovplyvnené skupiny domácností alebo skupiny jednotlivcov nie je možné 

kvantifikovať, nakoľko neexistujú relevantné údaje, na základe ktorých by 

bolo možné takúto kvantifikáciu vykonať, a tieto údaje nie je možné ani 

získať z existujúcich informačných systémov, a to vzhľadom na 

rôznorodosť právnych vzťahov a vedených exekúcií (nie je možné 

predpokladať spôsob vedenia exekúcie), právnych inštitútov (je výlučne na 

vôli exekútora, prípadne oprávneného alebo povinného, akým spôsobom sa 

v exekúcii bude pokračovať, či sa využijú donucovacie opatrenia, písomná 

dohoda medzi účastníkmi exekučného konania o náhradnom plnení, či sa 

vymôže náhradné plnenie, či oprávnený je ochotný uhradiť preddavok na 

náklady exekučného konania, atď.) a vzhľadom na rozmanitosť a flexibilitu 

procesov v exekučnom konaní (nie je objektívne možné predpokladať 

postup v exekučnom konaní a ani rozhodnutie oprávneného o tom, aké 

úkony a inštitúty využije), pričom spôsob výkonu konkrétnej exekúcie 

závisí od rôznorodých faktorov, ktoré nie je možné predpokladať, nakoľko 

vývoj a postupy s výlučne závislé od správania sa účastníkov v konkrétnych 

exekučných konaniach, od správania sa tretích osôb, ako aj od zvolených 

postupov exekútora, a súčasne od vôle a možností povinného spolupracovať 

v exekučnom konaní a plniť si svoje povinnosti. 

Ako príklad možno uviesť exekúciu na vypratanie nehnuteľnosti, kedy 

povinnému je uložené donucovacie opatrenie v podobe peňažnej pokuty, 

teda povinný okrem povinnosti vypratať nehnuteľnosť bude povinný aj 

zaplatiť peňažnú  pokutu (závisí od správania sa povinného, v akej výške, či 

vo výške uloženej peňažnej pokuty, alebo v nižšej, v závislosti od plnenia 

vynucovanej povinnosti). 

Zvýšenie výdavkov v domácnostiach, v ktorým je aspoň jeden člen 

domácnosti povinným v exekučnom konaní možno predpokladať aj 

v prípade napr. exekúcie vedenej na odobratie veci (napr. nábytok, motorové 

vozidlo, elektronika a pod.) v rámci ktorej sa účastníci exekučného konania 

písomne dohodnú na náhradnom plnení v peniazoch a pod. 

Ďalej možno uviesť napr. exekúciu predajom hnuteľných vecí, v rámci 

ktorej exekútor bude požadovať od oprávneného úhradu preddavku napr. vo 

výške 200 eur, avšak v prípade úspešného predaja hnuteľných vecí budú 

tieto prostriedky oprávnenému vrátené.  

 

g) 

4.1.2.1 Z toho negatívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia 
(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) 

h) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zníženie  príjmov alebo 

zvýšenie výdavkov: 

Nie je možné určiť, ktoré z opatrení uvedených v bode 4.1.2 b) a ich vplyvy 

na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo 

zvýšenie výdavkov, sa v akej miere dotýkajú skupín v riziku chudoby či 

sociálneho vylúčenia. Všetky vyššie uvedené opatrenia sa môžu dotknúť aj 

skupín osôb v riziku chudoby či sociálneho vylúčenia. 

i) 
Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ovplyvnená skupina č. 1 
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Všetky fyzické osoby v postavení oprávnených alebo povinných v 

exekučnom konaní, vrátane osôb, ktoré mali konkrétnu povinnosť 

v exekučnom konaní a bolo im uložené donucovacie opatrenie.  

j) 
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

k) 

- priemerný pokles príjmov/ rast 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Ovplyvnená skupina č. 1 

 

Nemožno kvantifikovať. 

Ovplyvnená skupina č. 3 

 

Nemožno kvantifikovať. 

Ovplyvnená skupina č. 2 

 

Nemožno kvantifikovať. 

l) 

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie: Predpokladaný pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé 

ovplyvnené skupiny domácností alebo skupiny jednotlivcov nie je možné 

kvantifikovať, nakoľko neexistujú relevantné údaje, na základe ktorých by 

bolo možné takúto kvantifikáciu vykonať, a tieto údaje nie je možné ani 

získať z existujúcich informačných systémov, a to vzhľadom na 

rôznorodosť právnych vzťahov a vedených exekúcií (nie je možné 

predpokladať spôsob vedenia exekúcie), právnych inštitútov (je výlučne na 

vôli exekútora, prípadne oprávneného alebo povinného, akým spôsobom sa 

v exekúcii bude pokračovať, či sa využijú donucovacie opatrenia, písomná 

dohoda medzi účastníkmi exekučného konania o náhradnom plnení, či sa 

vymôže náhradné plnenie, či oprávnený je ochotný uhradiť preddavok na 

náklady exekučného konania, atď.) a vzhľadom na rozmanitosť a flexibilitu 

procesov v exekučnom konaní (nie je objektívne možné predpokladať 

postup v exekučnom konaní a ani rozhodnutie oprávneného o tom, aké 

úkony a inštitúty využije), pričom spôsob výkonu konkrétnej exekúcie 

závisí od rôznorodých faktorov, ktoré nie je možné predpokladať, nakoľko 

vývoj a postupy s výlučne závislé od správania sa účastníkov v konkrétnych 

exekučných konaniach, od správania sa tretích osôb, ako aj od zvolených 

postupov exekútora, a súčasne od vôle a možností povinného spolupracovať 

v exekučnom konaní a plniť si svoje povinnosti. 
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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). 

 

Návrh zákona môže mať vplyv v uvedenej oblasti, a to najmä 

pozitívny. Návrh zákona predpokladá použitie rôznych právnych 

nástrojov, prostredníctvom ktorých sa môže nielen zrýchliť 

a zefektívniť exekučného konanie, ale predpokladá sa aj jeho 

úspešné ukončenie v podobe vymoženia nároku v celku alebo 

minimálne čiastočne. V prvom rade návrh zákona rozširuje použitie 

inštitútu splátkového kalendára, teda rozširuje sa prístup k tejto 

službe vo vzťahu k väčšiemu počtu povinných, v dôsledku čoho 

možno hovoriť o pozitívnom vplyve na prístup povinných k tejto 

službe. 

Následne návrh zákona v rámci navrhovanej úpravy uspokojenia 

práv na nepeňažné plnenia umožňuje použitie rôznych právnych 

nástrojov smerujúcich k uspokojeniu vymáhanej pohľadávky. Ide 

najmä o právnu úpravu náhradného plnenia (napr. v podobe 

písomnej dohody o zaplatení peňažnej sumy namiesto poskytnutia 

bytovej náhrady alebo náhradného ubytovania, kedy je výslovne na 

dobrovoľnosti účastníkov konania, akým spôsobom túto otázku 

vyriešia; to platí aj v prípade napr. náhradného plnenia v prípade 

exekúcie na odobratie veci v podobe písomnej dohody o úhrade 

peňažnej sumy alebo poskytnutí inej veci namiesto odobratia veci, 

kedy pohľadávka oprávneného môže byť uspokojená náhradným 

spôsobom, s ktorým samozrejme súhlasí oprávnený, ako aj 

povinný, prípadne náhradného plnenia v prípade odstránenia stavby 

alebo odstránenia vád veci, prípadne uskutočnenia inej činnosti, 

ktorú môže okrem povinného vykonať iná osoba). Návrh zákona 

ďalej predpokladá skrátenie a zefektívnenie vymoženia 

neodkladného opatrenia, v rámci ktorého sa v prípade podania 

námietok v zákonnej lehote neuplatní odkladný účinok, a teda 

navrhovaná právna úprava zabezpečí ochranu práv oprávneného, 

ktoré sú vymedzené v uloženom neodkladnom opatrení. Návrh 

zákona ďalej zavádza inštitút tzv. osvedčenia o neplnení nepeňažnej 

povinnosti, ktorým umožňuje efektívnejšie vedenie exekučného 

konania a tým  uspokojenie nárokov oprávneného. Všetky uvedené 

inštitúty  smerujú k uspokojeniu nárokov oprávneného a teda majú 

pozitívny vplyv na prístup k ochrane práv oprávneného 

v exekučnom konaní, a rovnako k ochrane práv vyplývajúcich 

z exekučného titulu.  

Čiastočne negatívny vplyv na prístup k právam oprávneného môže 

zakladať právna úprava preddavkov na nevyhnutné výdavky 

spojené s vedením exekúcie predajom hnuteľných vecí, predajom 

cenných papierov, predajom nehnuteľnosti a predajom podniku, 

avšak táto právna úprava je odôvodnená potrebou ochrany záujmov 

štátu v tom smere, že v mnohých prípadoch náklady vedenia týchto 

spôsobov exekúcie prevyšujú vymožené plnenie. Návrh právnej 

úpravy má zabrániť zbytočným exekúciám, ktoré nevedú 

k uspokojeniu pohľadávky oprávneného, resp. k vymoženiu aspoň 

takého plnenia, ktoré by pokrylo minimálne náklady vedenia takejto 

exekúcie, t. j. má zabrániť neefektívnemu a nehospodárnemu 

vedeniu konkrétneho spôsobu exekúcie. 

  

 

b) 

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo 

sociálneho vylúčenia?  

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. 
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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 

Návrh zákona predpokladá pozitívne vplyvy aj v prípade 

zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby 

alebo sociálneho vylúčenia rovnako, ako je opísané v písmene a), 

ak oprávneným je osoba patriaca to tejto skupiny obyvateľov. 
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4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí. 

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rovnosť žien a mužov. 

a) 

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 

iného statusu? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Ak áno, ktoré skupiny 

sú takto ovplyvnené a akým spôsobom? 
 

 

 
b) 

 

 

 

 

Predkladaný návrh zákona dôsledne rešpektuje rovnosť príležitostí, povinnosť rovnakého zaobchádzania so 

skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného 

postihnutia, veku a sexuálnej orientácie alebo iného statusu a zákaz diskriminácie.   

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. 

d) 
Popíšte riziká návrhu, ktoré môžu viesť k 

zväčšovaniu nerovností: 
Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 

e) 

Popíšte pozitívne vplyvy návrhu na 

dosahovanie rovnosti žien a mužov, rovnosti 

príležitostí žien a mužov, prípadne vplyvy na 

ženy a mužov, ak sú odlišné: 

Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 

f) 

Má návrh významné vplyvy na niektorú zo 

zraniteľných skupín obyvateľstva? Ak áno, 

aké? Akým spôsobom? Zraniteľnou skupinou 

obyvateľstva sa rozumejú najmä ženy ohrozené 

viacnásobnou diskrimináciou, tehotné matky, 

seniorky, ženy patriace do marginalizovaných 

skupín obyvateľstva, migrantky, ženy 

a dievčatá so zdravotným postihnutím, obete 

násilia a pod. 

Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 

g) 

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 

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. 

Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 
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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. 

b) 

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 

ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké 

skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania 

/pracovných úväzkov pôjde a pod. 

Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 

c) Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu 

d) 

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 

ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy 

zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. 

Identifikujte možné dôsledky, skupiny 

zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené 

a rozsah vplyvu. 

Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 

e) Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako? 

f) 

Dopyt po práci závisí na jednej strane na 

produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na 

druhej strane na cene práce. 

Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 

g) Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký? 

h) 

Týka sa makroekonomických dosahov ako je 

napr. participácia na trhu práce, dlhodobá 

nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach 

zamestnanosti. Ponuka práce môže byť 

ovplyvnená rôznymi premennými napr. 

úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením 

(napr.  zosúladenie pracovného a súkromného 

života alebo uľahčovanie rôznych foriem 

mobility). 

Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 

i) 
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, 

aké a pre ktoré skupiny? 

j) 

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov 

istých profesií favorizovaním špecifických 

aktivít či technológií. 

Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 

k) Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom? 

l) 

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť 

rozhodnutia zamestnancov alebo 

zamestnávateľov a môže byť zdrojom 

neskoršieho vstupu na trh práce alebo 

predčasného odchodu z trhu práce 

jednotlivcov. 

Návrh zákona nepredpokladá vplyv v tejto oblasti. 

 


