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1. Etapa merania AZ (2009-10) 
 

  vybraných 48 zákonov pokrývajúcich 12 oblastí: 
 

- obchodné právo - občianske právo 

- účtovníctvo  - konkurz a reštrukturalizácia 

- regulácia trhu - dane, clá a poplatky 

- investičné stimuly - iné finančné predpisy 

- odvody  - práca a zamestnanosť 

- životné prostredie - duševné vlastníctvo  

1. etapa merania AZ 

 



1. etapa merania AZ  

 Použitá metodika - Standard Cost Model 

        náklady = cena x čas x množstvo 

 Vykonaných 1900 interwiews na vzorke vyše 1000 

podnikateľských subjektov 

 246 informačných povinností (PO)                       

a 237 informačných povinností (FO) 

 AZ podnikateľov vyplývajúca z posudzovaných 48 

právnych predpisov je 91 mil. EUR (9%) pri 

celkových admin. nákladoch 992 mil. EUR 

 



1. etapa merania AZ  

Najväčšie admin. náklady podnikateľov: 

 odvody (46%) 

 účtovníctvo (26%) 

 dane, clá a poplatky (18%) 

 8 oblastí - práca a zamestnanosť, iné finančné predpisy, 

občianske právo, obchodné právo, životné prostredie, konkurz 

a reštrukturalizácia, duševné vlastníctvo a regulácia trhu (9%) 

Najväčšia administratívna záťaž 

 odvody (55%) 

 dane, clá a poplatky (39%)  

 iné finančné predpisy (3%) 

 životné prostredie, práca a zamestnanosť, obchodné právo a 

konkurz a reštrukturalizácia (2 %)  

 



2. etapa merania AZ 

2. Etapa merania AZ (2010-11) 

 
 zmapovaných 24 právnych predpisov zo sociálnej oblasti  

(zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP),                      

zákon o cestovných náhradách, zákon o starobnom dôchodkovom 

sporení + vykonávacie predpisy) 

 

 vyplynulo 156 informačných povinností 

 celková administratívna záťaž predstavuje sumu 18 mil. EUR,        

čo tvorí takmer 7% z nameraných administratívnych nákladov 

(264 mil. EUR) 



2. etapa merania AZ 

Najvyššie administratívne náklady (264 mil. EUR):  

 zákon o BOZP...110 mil. EUR (42%) 

 vyhláška MPSVR SR (podrobnosti na zaistenie BOZP 

pri práci s techn. zariadeniami) ... 92 mil. EUR (35%)  

 zákon o cestovných náhradách ... 36 mil. EUR (13%) 

 

Najvyššia administratívna záťaž (18 mil. EUR) 

 vyhláška MPSVR SR ... 8,6 mil. EUR (48%) 

 zákon o cest. náhradách ... 5 mil. EUR (28%)  

 zákon o BOZP ... 3,2 mil. (18%) 



AZ nameraná počas merania 

 109 mil. EUR (1. a 2. etapa spolu) 

 

Odhad celkovej výšky AZ a AN v SR  

 AZ: 659 mil. EUR (cca 1% HDP v bežných 

cenách) 

 AN: 1,98 mld. EUR (cca 3% HDP) 

 

Závery merania AZ 



Iniciatíva MH SR 

„Návrh politiky vlády SR na zlepšenie 

podnikateľského prostredia“ 
 

- Prijatý v júli 2011 uznesením vlády SR č. 486/2011  

- Obsahuje: 

 Implementácia agendy lepšej regulácie v podmienkach SR         

v horizonte do roku 2015 a viac 

 94 odporúčaní na zlepšenie PP: 

 Krátkodobé opatrenia 

 Opatrenia z 1. a 2. etapy merania AZ 

 Odporúčania od rôznych  organizácií a podnikateľských 

združení) 



 3. Etapa merania AZ (2012-2013) 

Cieľom projektu je zmapovanie informačných 

povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a 

podzákonných noriem  

 Aktualizácia „Jednotnej metodiky na 

posudzovanie vybraných vplyvov“ (2014) 
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