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Vplyvy na podnikateľské prostredie

Vplyvy na podnikateľské prostredie

3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Každá autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel alebo úradného merania.
Počet subjektov, ktoré sa budú musieť akreditovať, je 59, viď analýza nižšie uvedená.
Analýza autorizovaných subjektov:
Celkový počet:		84 čo predstavuje 100,0 %
Akreditovaných:	25 čo predstavuje   29,8 %
Neakreditovaných:	59 čo predstavuje   70,2 %

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Náklady (negatívny vplyv):
- jednorazový priamy finančný náklad: akreditácia laboratória
- periodický priamy finančný náklad: výkon dohľadu ročne
Tieto náklady v plnej miere znižujú daňový základ daného zdaňovacieho obdobia.

Prínos (pozitívny vplyv):
Výsledky činnosti akreditovaného subjektu možno považovať za dôveryhodné a môžu byť akceptované aj mimo územia Slovenskej republiky.

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?

Náklady (negatívny vplyv):
- jednorazové  2500 eur (akreditácia laboratória)
- periodické	600 eur (výkon dohľadu ročne)

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)

Každá autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel alebo úradného merania musí byť akreditovaná pre danú oblasť metrologických výkonov. Zjednocujú sa podmienky pre všetky metrologické pracoviská.
Neakreditované subjekty od nadobudnutia účinnosti novely zákona o metrológii si musia dať akreditovať svoje metrologické laboratórium najneskôr do 31. decembra 2015.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Každý subjekt v Slovenskej republike, ktorý bude chcieť overovať určené meradlá alebo vykonávať úradné meranie bude musieť preukázať odbornú spôsobilosť akreditáciou.
Slovenská národná akreditačná služba nezávisle, nestranne a odborne posúdi a udelením akreditácie potvrdí plnenie akreditačných kritérií (medzinárodne prijatých, vzťahujúcich sa na príslušnú oblasť činností akreditovaných subjektov) a oficiálne uzná spôsobilosť akreditovaného subjektu vykonávať dôveryhodne (nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej úrovni) deklarované činnosti.
Výsledky činnosti akreditovaného subjektu možno považovať za dôveryhodné a môžu byť akceptované aj mimo územia Slovenskej republiky.
V rámci Európskej únie je obdobná metrologická činnosť podmienená akreditáciou daného metrologického pracoviska.


