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S T A N O V I S K O 
 

k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním 

podnikateľského prostredia 

 
I. 

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním 
podnikateľského prostredia predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky podpredseda 
vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Sulík na základe Plánu 
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky  na mesiace jún až december 2021. 

 

          II. 

Účelom návrhu zákona je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť 
motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní 
s okolitými krajinami a v konečnom dôsledku zlepšiť postavenie Slovenskej republiky 
v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia.  Väčšina zmien 
spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne 
či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi 
vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti. V niektorých prípadoch je zmena iniciovaná 
v dôsledku identifikácie efektu gold-platingu, t. j. ustanoveniu prísnejšej miery regulácie, ako 
vyžadujú minimálne štandardy legislatívy EÚ.   

 

III. 

Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala návrh zákona na svojom 
zasadnutí dňa 13. decembra 2021 a odporučila do návrhu zákona zapracovať jej pripomienky 
a odporúčania a na rokovanie vlády Slovenskej republiky predložiť jeho nové znenie. 

 

IV. 

Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky po posúdení predloženého 
návrhu zákona odporúča vláde Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú 



niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia schváliť s týmito 
pripomienkami Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky: 

 

K čl. IV 

V § 170 ods. 26  je potrebné slová „údaje v pseudonymizovanej podobe“ nahradiť slovami 
„údaje spracované spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez 
použitia dodatočných informácií“. Zákon o ochrane osobných údajov tento druh osobných 
údajov nepozná a ani ich nedefinuje. Z navrhovaného ustanovenia tak musí byť zrejmé, že ide 
o údaje upravené pseudonymizáciou (§ 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z.), teda takým 
spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia 
dodatočných informácií. 

 
K čl. XV 

1. V § 10 ods. 5 je potrebné vypustiť slovo „prednostne“.  
2. Obsah ustanovenia § 10 ods. 5 je potrebné premietnuť do zákona o sociálnom poistení 

(čl. IV § 170 ods. 26) tak, aby Sociálnej poisťovni vyplývala povinnosť dotknuté údaje 
poskytnúť. 

Z uvedených ustanovení je zrejmé, že nielen na vzťahy pri výkone verejnej moci, ale aj na inú 
elektronickú komunikáciu sú Sociálna poisťovňa a MH SR povinné používať modul procesnej 
integrácie a integrácie údajov pri výmene referenčných údajov, rovnako sú povinné používať 
existujúce riešenia a nevytvárať nové a tento modul je už dnes využívaný v obdobných 
právnych vzťahoch, aj mimo výkonu verejnej moci  (uvedené upravuje napr. § 25 ods. 3 až 5 
zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

Z uvedených dôvodov je potrebné čl. IV § 170 ods. 26 upraviť tak, aby bol zrejmý spôsob 
poskytovania údajov, a to prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov 
podľa § 10 ods. 11 zákona o e-Governmente. 
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