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I N F O R M Á C I A 
NA ÚČELY KONZULTÁCIÍ S PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTMI 

1. Pripravovaný právny predpis: 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov 

2. Základné ciele a tézy právnej úpravy: 

Účelom zákona je jednak zapracovať výstupy z projektu Reformy zberu 
a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe, ako aj komplexným 
spôsobom upraviť ustanovenia zákona, ktoré boli počas ich aplikácie v minulých 
rokoch z rôznych dôvodov vyhodnotené ako nedostatočné na účely riadneho 
a správneho plnenia úloh štátnej štatistiky. 

Obsahom predkladaného návrhu zákona sú zmeny v nasledovných oblastiach: 

- komplexná definícia základných princípov štátnej štatistiky, so zahrnutím 
princípu kvality štátnej štatistiky a ustanovení explicitnej povinnosti ich 
dodržiavať, 

- úprava osobnej pôsobnosti zákona, pokiaľ ide o vymedzenie subjektov, ktoré 
vykonávajú štátnu štatistiku, 

- úprava úloh Štatistického úradu Slovenskej republiky s ustanovením nových 
úloh v oblastiach koordinácie, monitoringu dodržiavania princípov štátnej 
štatistiky a pravidelné hodnotenie kvality štatistík a vypracúvanie súhrnnej 
hodnotiacej správy, 

- zmeny súvisiace s výstupmi projektu Reformy zberu a spracovania údajov 
štatistických údajov vo verejnej správe, napríklad  

o zriadenie jednotného informačného systému štátnej štatistiky, 

o posilnenie koordinačnej úlohy Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

o ustanovenie minimálnych personálnych a organizačných opatrení 
prijímaných v podmienkach orgánu vykonávajúceho štátnu štatistiku, 

- úprava dôverných štatistických údajov v zhode s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike 
a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných 
štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, 
nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 
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89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy 
Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) v platnom znení, 

- úpravy na základe podnetov z praxe a iných podnetov, napríklad 

o prehodnotenie, spresnenie a doplnenie definícií základných pojmov, 

o nová komplexná úprava prístupu k administratívnym zdrojom údajov, 

o bezplatné sprístupnenie údajov registra organizácií, 

o úpravy v oblasti poskytovania štatistických údajov, 

- ďalšie legislatívno-technické úpravy vychádzajúce zo zmien relevantných 
právnych predpisov, vrátane prepisov na úrovni Európskej únie. 

3. Zhodnotenie súčasného stavu: 

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov bol 
prijatý ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Vo svojom 
účinnom znení nepostačuje na zvládnutie všetkých úloh spojených s tvorbou, 
rozvojom a šírením štátnej štatistiky s cieľom vyhovieť aktuálnym požiadavkám 
Európskej únie a ostatných používateľov štatistických výstupov. Právna úprava 
nereflektuje možnosti, ktoré prináša dynamický rozvoj informačných 
technológií, ktoré sú prirodzene ťažiskové pri získavaní a spracúvaní 
štatistických údajov, šírení štatistických informácií, monitoringu a hodnotení 
kvality výstupov podľa rešpektovaných kritérií a pri tvorbe národného portfólia 
štatistických výstupov. Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade 
s poznatkami z vlastnej činnosti, požiadavkami nariadenia (ES) č. 223/2009 
v platnom znení a s odporúčaniami Eurostatu identifikuje potrebu výrazného 
posilnenia svojich koordinačných úloh v rámci národného štatistického systému, 
ktorá implikuje potrebu redefinovať v zákone úlohy a povinnosti orgánov štátnej 
správy podieľajúcich sa na vykonávaní štátnej štatistiky, potrebu klásť väčší 
dôraz na efektívnu realizáciu štatistických zásad komplexne rozpracovaných v 
Kódexe postupov pre európsku štatistiku Európskej únie a tiež potrebu 
budovania jednotného informačného systému pre potreby členov národného 
štatistického systému so strednodobou víziou postupného rozšírenia jeho 
funkcionalít pre potreby spravodajských jednotiek a používateľov štatistík. 

4. Spôsob vykonania konzultácií: 

S podnikateľskými subjektmi alebo s ich zástupcami, ktorí prejavia záujem 
o konzultácie o pripravovanom návrhu novely, uskutoční Štatistický úrad SR 
po vzájomnom dohovore pracovné stretnutie vo svojom sídle. 
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Bližšie informácie k obsahu a priebehu konzultácií poskytne: 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
sekcia všeobecnej metodiky a registrov 
Miletičova 3 
824 67 Bratislava 
email: zuzana.hatokova@statistics.sk  
telefón: 02/50236 399 

5. Termín začatia konzultácií: 

od 11. júla 2020 do 11. augusta 2020 

mailto:zuzana.hatokova@statistics.sk

