Návrh postupu vykonania Testu MSP:
Čiastkové úkony postupu vykonania Testu MSP
1.Predkladateľ zadefinuje dôvod predkladania materiálu (spoločenský prínos, pokiaľ
možno vyjadrený finančne), cieľový stav (vo forme merateľného ukazovateľa)
a predbežne identifikuje vplyv (dotknuté subjekty, povinnosti, jednotkové priame
a nepriame náklady) na podnikateľské prostredie a pošle MH SR (dolozka@mhsr.sk)
otázku ohľadom potreby konzultácií; dotknuté subjekty identifikuje klasifikovaním:
• Podľa právnej formy
• Podľa sektorov/odvetví
• Podľa výšky finančných ukazovateľov
• Podľa počtu zamestnancov (vrátane dôvodu nevylúčenia MSP z dotknutých
subjektov)
• Podľa počtu registrovaných subjektov
• podľa iných faktorov.....
2. MH SR (dolozka@mhsr.sk) informuje CLR na clr@sbagency.sk o začatí prípravy
materiálu, prepošle získané materiály a vyžiada si stanovisko ohľadom potreby
konzultácií
3. CLR kvantifikuje odhad vplyvu na MSP
4. CLR odporučí konzultácie s cieľom vykonania Testu MSP, ak návrh predpokladá
novú/ zvýšenú záťaž

Pôvod úkonu

JM časť I. čl. 5.6;
JM časť I. čl. 5.9

JM časť II. čl. 4; JM
časť III. čl. 1; AV kap. 2 a 3

JM časť I. čl. 5.4;
JM časť I. čl. 6.1
interné
JM časť I. čl. 6.1

5. MH SR rozhodne o konzultáciách (na základe vybraných kritérií), informuje CLR a
poučí Predkladateľa o potrebe ich zorganizovať

JM časť I. čl. 5.4;
JM časť I. čl. 6.1

6. Predkladateľ osloví zástupcov podnikateľského prostredia / MSP a CLR ( zverejní
informáciu ohľadom organizácie konzultácií na webstránke Predkladateľa & odošle
odkaz na dolozka@mhsr.sk)

JM časť I. čl. 5.7;
JM časť I. čl. 6.2

7. Predkladateľ prezentuje podstatu a návrh prevedenia regulácie a odhad vplyvu
záťaže počas konzultácií s cieľom zosúladiť vlastné odhady so skúsenosťami MSP (ich
zástupcov) ohľadom
• úkonov a časových dĺžok per úkon navrhovanej regulácie
• identifikovaných priamych a nepriamych nákladov
8. CLR aplikuje relevantné odhady záťaže v rámci analýzy navrhovanej regulácie
9. CLR vzhľadom na cieľ a dôvod regulácie rešeršuje best practice zo zahraničia
10. CLR prezentuje v rámci konzultácií odhadnuté kvantifikácie záťaže MSP
a alternatívne možnosti riešení ohľaduplnejších voči MSP oproti predloženému
návrhu regulácie spomedzi príkladov best practice
11. Predkladateľ & CLR hľadajú:
• kompletné/ čiastkové výnimky pre MSP, resp. pre vybrané kategórie MSP
• výnimky z úkonov navrhovanej regulácie pre MSP, resp. výnimky z rozsahu
opatrenia,
• dočasné výnimky pre MSP
• zjednodušenie postupu plnenia povinností pre MSP (administratívne procesy)
• zjednodušenie prístupu k informáciám ohľadom plnenia povinností pre MSP
• kompenzačné opatrenia pre MSP (nižšie poplatky)

JM časť I. čl. 5.2.;
JM časť I. čl. 5.3
AV kap. 3
interné
AV kap. 3

AV kap. 3

• možnosti aplikácie princípov sunset a review
• prepojenie na iné povinnosti a systematické zjednodušovanie povinností pre MSP
12. Predkladateľ vypracuje finálny návrh materiálu a poskytne ho CLR ako podklad
na vypracovanie tej časti analýzy vplyvu na podnikateľské prostredie, ktorá
predstavuje „Test MSP“
13. CLR podľa znenia finálneho návrhu materiálu dopracuje test MSP (finálny rozsah
dotknutých subjektov, dezagreguje reguláciu na úkony podľa finálneho znenia
a použije konzultované odhady záťaže) a poskytne vo forme „Správy o Teste MSP“
predkladateľovi
14. Predkladateľ vyplní analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a obsah Správy
o Teste MSP začlení do nej
15. Predkladateľ predloží finálny návrh materiálu ako aj analýzu vplyvov na
podnikateľské prostredie MH SR do PPK

JM časť I čl. 6.2

JM časť I čl. 6.2

JM časť I čl. 6.3
JM časť I čl. 6.3

Vysvetlivky:
JM - Jednotná metodika pre posudzovanie vybraných vplyvov na podnikateľské prostredie
AV - Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Metodický postup pre analýzu vplyvov na podnikateľské
prostredie)
MSP – malé a stredné podniky
CLR – Centrum lepšej regulácie v rámci Slovak Business Agency
MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

