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Úvodné informácie

Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov

Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Aktualizované upravené nové znenie  - schválené uznesením vlády SR č. 234/2021 z 5. mája 2021

- účinné od 1.6.2021

https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/jednotna-metodika-na-posudzovanie-vybranych-vplyvov-znenie-ucinne-od-162021
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Aktualizácia Jednotnej metodiky: Školenia

mení niektoré ustanovenia JM a prílohy:
- doložka vybraných vplyvov
- analýza sociálnych vplyvov
- analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
- analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu  NOVÉ

Školenie 1. časť

zavádza nový bod 6 – mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov Školenie 2. časť

upravuje analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie Školenie 3. časť

upravuje kalkulačku vplyvov podnikateľského prostredia Školenie 4. časť

http://www.mhsr.sk/
http://www.mhsr.sk/
https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/jednotna-metodika-na-posudzovanie-vybranych-vplyvov-znenie-ucinne-od-162021


Krok 1 - kalkulačka Krok 2 – tabuľky na skopírovanie Vysvetlivky ako vyplniť Krok 1 - Kalkulačka 

Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia



Priemerná cena práce v SR za rok 2020

Názvy stĺpcov s červeným 
trojuholníkom vpravo hore 

obsahujú nápovedu

Krok 1 - Kalkulačka

Drop down menu vám zjednoduší vypĺňanie

Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia



MZP SR_ Novela zakona o odpadoch

Krok 1 – Kalkulačka

Drop down:
• SK
• EÚ
• EÚ harmonizácia s 

možnosťou voľby

Drop down:
• Out (znižuje 

náklady)
• In (zvyšuje 

náklady)

Drop down:
• 1x ročne
• 2x ročne
• 3x ročne
• 4x ročne 
• Mesačne
• Ročne 
• 1x za 2, 4 a 5 rokov
• nepravidelne/ jednorázovo

V prípade aj neviete 
počet subjektov, 

uvediete N

Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia

Drop down obsahuje 
celkom 10 
štandardných 
povinností ktoré 
nájdete v časti 
„Vysvetlivky ako 
vyplniť Krok 1 –
Kalkulačka“



Krok 2 – tabuľky na skopírovanie do AVnaPP

Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov v prepočte na podnikateľské prostredie, 
Vyhodnotenie pravidla 1in2out 

= 
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie na 1. strane AvnaPP

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií 
=

v časti 3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v 
nákladoch podnikateľov na 2. strane AVnaPP

Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia

TYP NÁKLADOV

A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých 

cieľom je znižovať negatívne externality

B. Iné poplatky

C. Nepriame finančné náklady

D. Administratívne náklady

Spolu = A+B+C+D

 Z toho

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podn.

F. Úplná harmonizácia práva EÚ

(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých 

cieľom je znižovať negatívne externality)

VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out:

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F

Zvýšenie nákladov v € na PP

0

0

-1 100 000

0

-1 100 000

-400 000

-1 100 000

IN

0

Zníženie nákladov v € na PP

0

100 000

1 500

27 247

128 747

128 747

0

OUT

128 747

1

vypustenie povinnosti mať udelený súhlas orgánov 

štátnej správy na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi 

(priamy fin. náklad - úhrada správneho poplatku za 

udelenie súhlasu)

79 / 2015
§ 97 ods. 1 

písm. f) 
SK 44256

fyz. a právnické osoby, ktoré majú povinnosť mať udelené 

súhlasy
            1 000                      500 100 100 000 Out (znižuje náklady)

2

zákaz zneškodňovať skládkovaním biologicky 

rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a 

distribúcie (nepriame náklady)

79 / 2015 § 13 písm. e) 
EÚ úplná 

harmonizácia
44256

subjekty, ktoré do účinnosti navrhovaného ustanovenia 

nevykonávali triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu
            1 100                      800 -1 000 -1 100 000 In (zvyšuje náklady)

3

zníženie admin. nákladov podnikateľov odstránením 

povinnosti odovzdávať osvedčenie o evidencii 

starého vozidla orgánu policajného zboru 

79 / 2015
§ 64 ods. 2 

písm. d) 
SK 44256 subjekty vykonávajúce zber starých vozidiel                100                      100 231 23 148 Out (znižuje náklady)

4

zníženie admin. nákladov podnikateľov znížením 

frekvencie odovzdávania osvedčenia o evidencii 

starého vozidla orgánu policajného zboru 

79 / 2015
§ 64 ods. 2 

písm. d) 
SK 44256 spracovatelia starých vozidiel                  50                        50 174 8 680 Out (znižuje náklady)

Počet subjektov 

MSP

Vplyv na 1 

podnik. v €

Vplyv na 

kategóriu 

dotk. subjektov 

v €

Druh vplyvu

In (zvyšuje náklady) / 

Out (znižuje náklady)

P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie 

(dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP)

Lokalizácia

(§, ods.)

Pôvod 

regulácie: 

SR/EÚ úplná 

harm./EÚ harm. 

s možnosťou 

voľby

Účinnosť 

regulácie
Kategória dotk. subjektov

Počet 

subjektov 

spolu 

Číslo normy

(zákona, vyhlášky a 

pod.)



Krok 2 – Výpočet pravidla 1in2out

Údaj, ktorý bude započítaný 
do virtuálneho účtu 
príslušného ÚOŠS

Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia

Celkový vplyv regulácie na 
podnikateľské prostredie

TYP NÁKLADOV

A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých 

cieľom je znižovať negatívne externality

B. Iné poplatky

C. Nepriame finančné náklady

D. Administratívne náklady

Spolu = A+B+C+D

 Z toho

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podn.

F. Úplná harmonizácia práva EÚ

(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých 

cieľom je znižovať negatívne externality)

VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out:

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F

Zvýšenie nákladov v € na PP

0

0

-1 100 000

0

-1 100 000

-400 000

-1 100 000

IN

0

Zníženie nákladov v € na PP

0

100 000

127 260

27 247

254 507

146 507

0

OUT

254 507



Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia

Ďakujem za pozornosť 

k Jednotnej metodike: dolozka@mhsr.sk
k mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov: 1in2out@mhsr.sk

web: https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika

http://www.mhsr.sk/
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mailto:dolozka@mhsr.sk
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