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Príloha č. 3 Návrh škálovania vplyvov na podnikateľské prostredie  

 

Negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie (per podnik) 

1. Žiadne:  

a. Nie sú identifikované negatívne vplyvy. 

2. Malé:  

a. Regulácia ukladá podnikateľskému subjektu povinnosť, príkaz alebo zákaz.  

b. Administratívne náklady na danú reguláciu v rámci roka je rádovo v € (napr. 

raz ročne zaslať jednoduchý výkaz na úrad).  

c. Priame a nepriame finančné náklady na zabezpečenie súladu s danou reguláciu 

v rámci roka sú rádovo v € (napr. povinnosť poskytnúť výpis z Obchodného 

registra).  

d. Jednorazový náklad na reguláciu (napr. technické opatrenie) je rádovo v €. 

e. Regulačný náklad na jedného zamestnanca je v €. 

f. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k miernemu zhoršeniu 

podnikateľského prostredia. 

 

3. Stredné:  

a. Administratívne náklady na danú reguláciu v rámci roka je rádovo v desiatkach 

€ (napr. raz mesačne zaslať jednoduchý výkaz na úrad, poskytnúť požadovanú 

dokumentáciu pri kontrole).  

b. Priame a nepriame finančné náklady na zabezpečenie súladu s danou reguláciu 

v rámci roka sú rádovo v desiatkach až stovkách  €. 

c. Jednorazový náklad na reguláciu (napr. technické opatrenie)  je rádovo 

v desiatkach € (napr. mať certifikovaný SW pre danú oblasť podnikania ako je 

eKasa). 

d. Regulačný náklad na jedného zamestnanca je v desiatkach €.  

e. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k strednému 

zhoršeniu podnikateľského prostredia. 

f. Daňové alebo odvodové zaťaženie sa zvýšilo o viac ako 1 p. b. a o menej ako 3 

p. b. 

g. Nový sankčný mechanizmus - sankcie vo výške do 10 000 €.  

 

4. Veľké: 

a. Administratívne náklady na danú reguláciu v rámci roka je rádovo v stovkách 

€ (napr. raz mesačne zaslať zložitý výkaz na úrad).  

b. Priame a nepriame finančné náklady na zabezpečenie súladu s danou reguláciu 

v rámci roka sú rádovo v stovkách € a viac. 

c. Jednorazový náklad na reguláciu (napr. technické opatrenie) je roka je rádovo 

v tisícoch € a viac (napr. technické riešenie pre eKasu).  

d. Regulačný náklad na jedného zamestnanca je viac ako 100 €.  

e. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k významnému 

zhoršeniu podnikateľského prostredia. 

f. Daňové alebo odvodové zaťaženie sa zhoršilo o viac ako 3 p. b. 

g. Nový sankčný mechanizmus – sankcie vo výške nad 10 000 €.  
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Pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie /MSP (per podnik)  

1. Žiadne:  

a. Nie sú identifikované pozitívne vplyvy. 

2. Malé:  

a. Zrušenie povinnosti.  

b. Zrušenie sankcie. 

c. Administratívne náklady v dôsledku danej regulácie je znížená v rámci roka 

o menej ako 10 €. 

d. Zníženie priamych a nepriamych finančných nákladov je rádovo v €.  

e. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k miernemu zlepšeniu 

podnikateľského prostredia. 

3. Stredné:  

a. Administratívne náklady v dôsledku danej regulácie je znížená v rámci roka 

o viac ako 10 € a menej ako 100 €. 

b. Zníženie priamych a nepriamych finančných nákladov regulácie v rámci roka 

je rádovo o viac ako 100 €. 

c. Daňové a odvodové zaťaženie sa znížilo o viac ako 1 p. b. 

d. Pokles regulačných nákladov na jedného zamestnanca je o viac ako 10 € 

a menej ako 100  €.  

e. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k strednému zlepšeniu 

podnikateľského prostredia. 

f. Bol odstránený sankčný mechanizmus – sankcia vo výške menej ako 10 000 €.  

4. Veľké: 

a. Administratívne náklady v dôsledku danej regulácie resp. jej zrušenia je 

znížená v rámci roka je rádovo o viac ako 100 €. 

b. Zníženie priamych a nepriamych finančných nákladov v rámci roka je o viac 

ako 100 € (napr. zmena paušálu pre živnostníka zo 40 % na 60 %). 

c. Daňové a odvodové zaťaženie sa znížiilo o viac ako 3 p. b. 

d. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k strednému zlepšeniu 

podnikateľského prostredia. 

e. Bol odstránený sankčný mechanizmus – sankcia vo výške viac ako 10 000 €.  

 

Posudzovanie vplyvov pre veľké podniky 

Negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie (per podnik) 

1. Žiadne:  

a. Nie sú identifikované negatívne vplyvy. 

2. Malé:  

a. Regulácia ukladá podnikateľskému subjektu povinnosť, príkaz alebo zákaz.  
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b. Administratívne náklady na danú reguláciu v rámci roka je rádovo 

v stovkách € (napr. raz mesačne zaslať  výkaz na úrad).  

c. Priame a nepriame finančné náklady na zabezpečenie súladu s danou reguláciu 

v rámci roka sú rádovo v tisícoch € (napr. informačné povinnosti  ohľadom 

ochrany osobných údajov). 

d. Jednorazový náklad na reguláciu (napr. technické opatrenie) je tisícoch v €. 

e. Regulačný náklad na jedného zamestnanca je rádovo v €. 

f. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k miernemu zhoršeniu 

podnikateľského prostredia. 

 

3. Stredné:  

a. Administratívne náklady na danú reguláciu v rámci roka je rádovo v tisícoch € 

(napr. ako spravodajská jednotka pravidelne vykazovať úradu).  

b. Priame a nepriame finančné náklady na zabezpečenie súladu s danou reguláciu 

v rámci roka sú rádovo v desiatkach tisíc  €. 

c. Jednorazový náklad na reguláciu (napr. technické opatrenie)  je rádovo 

v desiatkach € (napr. mať certifikovaný SW pre danú oblasť podnikania ako je 

eKasa). 

d. Regulačný náklad na jedného zamestnanca je v desiatkach €.  

e. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k strednému 

zhoršeniu podnikateľského prostredia. 

f. Daňové alebo odvodové zaťaženie sa zvýšilo o viac ako 1 p. b. a o menej ako 3 

p. b. 

g. Nový sankčný mechanizmus - sankcie vo výške do 100 000 €.  

 

4. Veľké: 

a. Administratívne náklady na danú reguláciu v rámci roka je rádovo v desiatkach 

tisíc € (napr. raz denne zaslať zložitý výkaz na úrad).  

b. Priame a nepriame finančné náklady na zabezpečenie súladu s danou reguláciu 

v rámci roka sú rádovo v stovkách tisíc € a viac. 

c. Jednorazový náklad na reguláciu (napr. technické opatrenie) je roka je rádovo 

v tisícoch € a viac (napr. technické riešenie pre eKasu).  

d. Regulačný náklad na jedného zamestnanca je viac ako 100 € (napr. rekreačné 

poukazy, 13. plat). 

e. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k významnému 

zhoršeniu podnikateľského prostredia. 

f. Daňové alebo odvodové zaťaženie sa zhoršilo o viac ako 3 p. b. 

g. Priame odvodové zaťaženie vo výške prevyšujúcej 1 %  ročného obratu. 

h. Zákaz aktivity alebo činnosti s finančným dopadom viac ako 1 %  ročného 

obratu (napr. zákaz zisku zdravotných poisťovní). 

i. Nový sankčný mechanizmus – sankcie vo výške nad 100 000 € sankcia viac 

ako 1 %  ročného obratu. 
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Pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie /MSP (per podnik)  

5. Žiadne:  

a. Nie sú identifikované pozitívne vplyvy. 

6. Malé:  

a. Zrušenie povinnosti.  

b. Zrušenie sankcie.  

c. Administratívne náklady v dôsledku danej regulácie je znížená v rámci roka 

o menej ako 1000 €. 

d. Zníženie priamych a nepriamych finančných nákladov je rádovo v stovkách €.  

e. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k miernemu zlepšeniu 

podnikateľského prostredia. 

7. Stredné:  

a. Administratívne náklady v dôsledku danej regulácie je znížená v rámci roka 

o viac ako 1000 € a menej ako 100.000 €. 

b. Zníženie priamych a nepriamych finančných nákladov regulácie v rámci roka 

je viac ako 1000 a menej ako 100.000 €. 

c. Daňové a odvodové zaťaženie sa znížilo o viac ako 1 p. b. 

d. Pokles regulačných nákladov na jedného zamestnanca je o viac ako 10 € 

a menej ako 100  €.  

e. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k strednému zlepšeniu 

podnikateľského prostredia. 

f. Bol odstránený sankčný mechanizmus – sankcia vo výške menej ako 100 000 

€.  

8. Veľké: 

a. Administratívne náklady v dôsledku danej regulácie resp. jej zrušenia je 

znížená v rámci roka je rádovo o viac ako 100.000 €. 

b. Zníženie priamych a nepriamych finančných nákladov v rámci roka je o viac 

ako 100.000 € (napr. zmena paušálu pre živnostníka zo 40 % na 60 %). 

c. Daňové a odvodové zaťaženie sa znížilo o viac ako 3 p. b. 

d. Výsledky prieskumu identifikujú vnímanie, že dochádza k strednému zlepšeniu 

podnikateľského prostredia. 

e. Bol odstránený sankčný mechanizmus – sankcia vo výške viac ako 10 000 €.  

 

 


