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Výzvy a problémy vo svete regulácií 

Regulačný svet sa stal príliš zložitým 

 Na Slovensku máme vyše 700 zákonov a 2300 podzákonných predpisov. 

 Na úrovni EÚ je vyše 19.000 regulačných aktov, len v roku 2017 pribudlo vyše 700 regulačných 

aktov. 

 V jednotlivých regulačných aktoch týkajúcich sa Slovenska je skrytých vyše 100.000 

konkrétnych regulácií. 

 Vyspelé krajiny vnímajú zložitosť regulačného rámca ako vážnu prekážku svojej 

konkurencieschopnosti na globálnom trhu.   

 Spoločnosť sa stáva stále zložitejšou a tým je zložitejší aj svet regulácií. Z nových oblastí 

regulácií spomeňme genetické manipulácie, autonómne autá, drony, inteligentné roboty, 

eutanáziu, kybernetickú bezpečnosť, kryptomeny, PSD2, GDPR, ... 

 Predstava radikálneho zjednodušenia regulácií v žiadnej vyspelej krajine neuspela, ale výrazné 

zefektívnenie regulačného prostredia a plnenia regulačných požiadaviek áno (napr. princíp 

jedenkrát a dosť).  

 Hľadanie efektívneho manažmentu sveta regulácií je prioritou pre všetky vyspelé krajiny 

v rámci OECD, Slovensko nevynímajúc.  

 

Príklad na doloženie zložitosti regulačného prostredia  – nové regulačné akty EÚ v roku 2017: 

 

 

Podnikateľ sa vo svete regulácií stráca a nevie orientovať 

 Pribúdajú nové zákony a vyhlášky, neustále dochádza k zmenám v existujúcich zákonoch. Dnes 

nie sú dostupné nástroje, vďaka ktorým by podnikateľ vedel, aké regulácie sa ho týkajú. Musí 

si prechádzať zákony a hľadať, čo je pre neho dôležité.  

 Napr. som malý podnikateľ v stavebníctve – čo všetko sa ma v legislatíve týka? 

 Pritom platí, že neznalosť zákona neospravedlňuje.  

 Pohľad bežného podnikateľa je taký - ak má na nás štát toľko regulácií a požiadaviek, tak nech 

nám prácu s nimi výrazne uľahčí a zjednoduší. Vo svete modernej výpočtovej techniky hádam 

to nie je neriešiteľný problém.  
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Mnohé regulácie sa môžu stať v reálnej praxi skôr brzdou ako prínosom 

 Niektoré regulácie sú skutočnou potrebou a prínosom, iné sa míňajú účinkom. 

 Je vhodné už pri návrhu zákona a nových regulácií objektívne posúdiť možné prínosy aj 

negatívne dopady (tzv. ex-ante posúdenie vplyvov). Pri niektorých je to veľmi netriviálna 

záležitosť (viď Príklad, nariadenie EÚ - GDPR so 68 povinnosťami pre prevádzkovateľa). 

 U existujúcich regulácií je tiež potrebné po istom období posúdiť ich zmysluplnosť (tzv. ex-post 

analýza účelnosti a efektívnosti). Treba brať do úvahy aj ich väzby na iné regulácie.  

 Realizovať zmysluplne tieto aktivity nad desiatkami tisíc regulácií bez IKT podpory je prakticky 

nemožné.  

 Je prioritou tejto vlády a ministra hospodárstva svet regulácií zjednodušiť, zefektívniť.  

 

RIA 

RIA je skratka pre „Regulatory Impact Assessment“ – posudzovanie vplyvov navrhovaných 

regulácií 

 

Aký je životný cyklus regulácie? 

 

 

 

Čo je to posudzovanie vplyvov (RIA)?  

Je to jeden z procesov v rámci životného cyklu regulácie.  

Začína sa definovaním problému a konzultáciami s dotknutými subjektmi. V rámci konzultácií sa 

diskutujú rôzne alternatívy riešenia daného problému – zlyhania trhu. Často sa opomína, že daný 

problém nemusí byť riešený len novou reguláciou. Inou alternatívou je napríklad podpora 

samoregulácie alebo zlepšenie spôsobov dodržiavania a vymáhania existujúcej regulácie. Súčasťou 

konzultačného procesu je posúdenie vplyvov navrhovanej regulácie pred jej zavedením do praxe (ex 
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ante), ak zavedenie novej regulácie bolo zvolené ako najlepšia alternatíva. Zároveň sa definujú ciele 

regulácie a spôsob vyhodnotenia jej účelnosti a efektívnosti, ktoré sa analyzujú po zavedení regulácie 

do praxe, v ktorej je možné získavať reálne informácie o jej vplyve na regulačné prostredie a na 

riešenie zlyhaní trhu.  

 

Aké vplyvy sú v rámci RIA posudzované a kto sa procesu účastní? 

Posudzovanie vplyvov je multirezortná záležitosť, nakoľko vplyvy sa týkajú podnikateľského prostredia, 

rozpočtu VS, sociálnej oblasti, životného prostredia, informatizácie spoločnosti, občanov. 

 

 

Podľa čoho sa postupuje? 

Kľúčovým dokumentom je „Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov“. Táto metodika 

bola schválená uznesením vlády SR č. 122/2010 (ďalej ako „JM 2010“) s účinnosťou od 1. júna 2010. 

Podľa JM 2010 museli prvýkrát legislatívne a nelegislatívne materiály predkladané na medzirezortné 

pripomienkové konanie obsahovať tzv. doložku vybraných vplyvov (ďalej ako „doložka“), v rámci ktorej 

sa analyzovali predpokladané vplyvy na 5 vybraných oblastí (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy 

na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu 

spoločnosti). 

V priebehu roka 2014 bol pripravený návrh na úpravu procesu posudzovania vplyvov s cieľom prispieť 

k zvýšeniu kvality prijímaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov na základe princípu 

informovaného rozhodovania, zvýšeniu transparentnosti tvorby verejných politík, zmierneniu rizika 

nepredvídaných dôsledkov a k zlepšeniu pripravenosti dotknutých subjektov na zmenu povinností. 

Návrh na úpravu procesu posudzovania vybraných vplyvov bol schválený uznesením vlády SR č. 

24/2015 (ďalej ako „JM 2015“) a zavádzal viacero zásadných zmien požadovaných tiež EK v rámci ex 

ante kondicionalít k operačnému programu Efektívna verejná správa v gescii MV SR.  

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrilo zriadenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády 

Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva SR (ďalej ako 

„komisia RIA“), ktorá poskytuje metodickú podporu spracovateľom doložky a analýz vybraných vplyvov 

v priebehu ich spracovania, dohliada na dodržiavanie procesu posudzovania vplyvov a posudzuje 

kvalitu vypracovania doložky a analýz vybraných vplyvov. Ďalšou významnou zmenou bolo zavedenie 

povinných konzultácií s podnikateľskými subjektmi pri vybraných materiáloch v prvotnej fáze ich 

prípravy, test vplyvov na malé a stredné podniky (ďalej len „test MSP“) či opätovné zavedenie 

predbežného pripomienkového konania (ďalej len „PPK“) aj pre vybrané legislatívne materiály. Novým 



 

4 
 

procesom bolo tiež záverečné posúdenie vybraných vplyvov, ktoré sa uskutočňuje po zapracovaní 

pripomienok do materiálu po medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

 

Čo je vízia „Lepšej regulácie“, čo je jej prínosom oproti súčasnosti? 

V súčasnosti sú doložky vybraných vplyvov k strategickým materiálom a zákonom vnímané ako nutná 

administratívna záťaž, ktorá neprináša želané prínosy v podobe účinných stratégií a jednoduchších 

a zrozumiteľnejších zákonov plniacich si svoj zámer. Agenda lepšej regulácie má ambíciu ukázať, že 

posudzovanie vplyvov bude kľúčovým nástrojom pre zlepšovanie regulačného prostredia a pre 

získavanie poznatkov, aké opatrenia štátu v praxi skutočne fungujú a aké nie. 

Dosiahne sa výrazne vyššia kvalita vypracovania doložiek vybraných vplyvov k reguláciám, ktoré budú 

interaktívne, ľahko čitateľné a ktoré budú pracovať s overenými a aktuálnymi dátami. Zásadné bude 

tiež zavedenie analýzy účelnosti a efektívnosti regulácie po jej zavedení do praxe, počas ktorej sa 

prepočítajú odhadované vplyvy v doložke vybraných vplyvov na základe reálnych dát z praxe. 

Víziou je vytvoriť modernú a svetovo unikátnu IT platformu lepšej regulácie, ktorá umožní 

rozhodovanie v oblasti regulácií na základe dôkazov a transparentného zapojenia všetkých 

zainterestovaných osôb. 

 

Ako sa díva na posudzovanie vplyvov EK?  

 EK je si vedomá zložitosti regulačného rámca, ktorý generuje. 

 Od r. 2012 spustila program REFIT (Regulatory Fitness and Performance Program). Jeho 

základným cieľom je „znížiť nadmernú byrokraciu, odstrániť regulačné zaťaženie, zjednodušiť 

a vylepšiť dizajn a kvalitu legislatívy, aby sa dosiahli ciele verejnej politiky a aby benefity 

legislatívy EÚ mohli byť využívané za čo najmenších nákladov a s minimálnym 

administratívnym zaťažením“.  

 Na základe tohto programu EÚ systematicky a neustále vyhodnocuje existujúcu európsku 

legislatívu, aby identifikovala prípadnú regulačnú záťaž, nezrovnalosti a neefektívne opatrenia 

a identifikovala možnú nápravu. 

 Podobné aktivity EÚ očakáva aj od členských štátov.  

 Preto členské štáty v súčasnom období rozbiehajú alebo rozvíjajú národné projekty pre 

posudzovanie vplyvov ako jednu z prioritných oblastí podporovaných zdrojmi EÚ. 

 

Projekt a systém 

Prečo chceme podporiť RIA pomocou IT, big data a umelej inteligencie? 

Aby sa v posudzovaní vplyvov neobjavilo „Konkrétnu výšku nákladov vzhľadom na rôznorodosť 

spracovateľských operácií a veľkosť jednotlivých prevádzkovateľov, ktorá je nie vždy úmerná zvýšeniu 

nákladov nie je možné určiť.“ (návrh zákona o ochrane osobných údajov).  

Aby boli regulácie pripravované a aktualizované na základe objektívnych znalostí  – nový systém 

umožní maximalizovanie pozitívnych vplyvov regulácií a minimalizovanie negatívnych vplyvov a 

administratívnu náročnosť. K dispozícii budú presné a overené dáta pre tvorbu analytických modelov, 

ktoré budú predpovedať vplyvy regulácií a overovať ich v praxi. 



 

5 
 

Umelá inteligencia začína byť v súkromnom sektore široko akceptovaná a dokáže prispievať k mnohým 

zlepšeniam služieb a procesov. Dokáže stále lepšie porozumieť neštruktúrovanému textu, robiť 

predpovede vplyvov rozhodnutí a hľadať príčiny javov a dôkazy vo veľkom množstve dát. Pre agendu 

lepšej regulácie predstavuje preto kľúčový nástroj, ktorý umožní odborníkom aj bežným ľuďom ľahšie 

sa orientovať v zložitom regulačnom prostredí a robiť lepšie rozhodnutia. Dokáže tiež predpovedať 

vplyvy regulácií a učiť sa zo skutočných dát a zlepšovať tak svoje modely predpovedí. 

Projekt zavedie do praxe inovatívne metódy z dátovej vedy, ktoré sa budú využívať pri modelovaní 

prínosov a nákladov regulácií. Tieto metódy budú aplikované v interaktívnych modeloch, ktoré môžu 

byť kedykoľvek prepočítané na základe presnejších dát. IT platforma bude zbierať veľké dáta z 

podnikateľského prostredia využitím inovatívnych prístupov ako extrakcia dát zo sociálnych sietí, 

internetu vecí a harvesting. 

 

Čo prinesie systém podnikateľom? 

Jednoduché, prehľadné a potrebné regulácie: Všetky regulácie budú prístupné na jednom mieste, 

ľahko vyhľadateľné. Posúdi sa ich opodstatnenosť na základe dôsledného hodnotenia vplyvov a 

konzultácie s dotknutými subjektmi. Podnikatelia v regulovanom prostredí si dokážu lepšie plniť svoje 

povinnosti a hlásiť sa o svoje práva, ak je prostredie prehľadné, regulácie ľahko vyhľadateľné pre 

konkrétneho podnikateľa, previazané so súvisiacimi orgánmi verejnej moci a ich agendami. V rámci 

dobrého regulačného rámca sú odstránené duplicity a protichodné, obsolentné či nejednoznačné 

predpisy. Jednoduchosť prostredia znamená tiež odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže, čo sa 

dá dosiahnuť vďaka lepšiemu zdieľaniu dát medzi inštitúciami verejnej správy a inteligentným 

informačným systémom. 

Vizualizácia vplyvov regulácií na malých a stredných podnikateľov: Riešenie ponúkne kreatívne a 

interaktívne spôsoby ako si vizualizovať a vypočítať vplyvy nových regulácií na malých a stredných 

podnikateľov, a to zrozumiteľným a graficky lákavým spôsobom pre každú záujmovú skupinu. 

Analýza účelnosti a efektívnosti regulácie: V stanovenej lehote od zavedenia regulácie do praxe sa 

spustí proces analýzy jej účelnosti a efektívnosti. Zodpovední na strane verejnej správy zozbierajú 

objektívne dôkazy z reálneho prostredia o tom, aké má regulácia skutočné vplyvy. Podľa výsledných 

skutočných vplyvov a podľa toho, koľko zdrojov je naozaj potrebných na jej dodržiavanie, sa regulácia 

buď ponechá, upraví alebo zruší. 

 

Čo prinesie systém verejnosti? 

Platforma pre širšiu spoluprácu: Každý dotknutý subjekt, regulátor, odborná a laická verejnosť sa budú 

môcť zapojiť podľa vopred nastavených pravidiel, prispôsobených danému subjektu. Platforma bude 

inkluzívna, interaktívna a umožní zúčastňovať sa na rozhodovaní vďaka najnovším mobilným 

technológiám. 

Výsledný vplyv regulácií prospešný pre spoločnosť: Každá regulácia prináša množstvo vplyvov, ktoré 

sú často protichodné. Je preto potrebné zaviesť mechanizmus porovnania jednotlivých pozitívnych aj 

negatívnych vplyvov pri stanovovaní výsledného stanoviska. Zámerom je, aby pozitívne vplyvy 

navrhovaných regulácií prevažovali nad negatívnymi vplyvmi. 

Transparentný a participatívny proces tvorby regulácií: Participatívny návrh verejných politík a 

regulácií patrí k prioritám nového programového obdobia a môže sprístupniť výrazný odborný 
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potenciál mimovládneho sektora a odbornej verejnosti pre prospech zlepšovania regulačného 

prostredia. Jednotlivé záujmové a dotknuté skupiny môžu mať priestor vyjadriť svoje názory a námety 

a spätnú väzbu a prispieť tak ku kvalitnému návrhu regulácie ako i modelu posudzovania vplyvov. 

Vďaka novým komunikačným technológiám bude možné výrazne rozšíriť proces konzultácií. 

 

Čo prinesie systém úradníkom a verejnej správe? 

Hladký priebeh procesov posudzovania vplyvov – Pre úradníkov bude jednoduché sledovať a 

manažovať stav prípravy regulácie, zapojiť kľúčové strany do procesu konzultácií, prieskumov a konaní, 

vyhodnocovať a zlepšovať celý proces. 

Interaktívna vizualizácia analýzy vybraných vplyvov – Pre verejnú správu bude k dispozícií jednoduchá 

navigácia reguláciami, ich cieľmi, prepojenými s merateľnými KPI, dotknutými subjektmi a pravidlami. 

Vypočítané vplyvy pre jednotlivé regulácie budú interaktívne a zrozumiteľne znázornené, aby bolo 

jasné, na základe akých predpokladov boli vyčíslené a čo ich v reálnom prostredí bude ovplyvňovať. 

Bude možné simulovať rôzne scenáre vypočítaných vplyvov na základe zmeny vstupných parametrov, 

ako napríklad počtu dotknutých subjektov alebo zmeny prognózy vývoja rastu miezd. 

On-line vyhodnotenie modelovania vplyvov: Analytické modely budú automaticky prepočítané na 

základe dostupnosti nových dát z monitoringu regulovaného prostredia. Bude možné porovnať 

predikcie dát v modeloch s realitou a objektívne hodnotiť kvalitu doložiek vybraných vplyvov k 

predkladaným materiálom. 

Overené dátové zdroje: Všetky relevantné dátové zdroje verejnej správy a externé zdroje tretích strán 

budú dostupné pre modelovanie a overené z pohľadu autenticity, kvality a integrity dát. 
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Aké projektové aktivity navrhujeme? 

 

 

 

Kedy budú projekty spustené a kedy môžu občania a podnikatelia vidieť výsledky? 

Projekt pre reformu v oblasti lepšej regulácie začneme realizovať v prvom kvartáli roku 2018. Základný 

pilot IT platformy pre posudzovanie vplyvov plánujeme spustiť na konci druhého kvartálu roku 2018.  

Občania a podnikatelia budú vidieť prvé výsledky po roku implementácie projektov, ktorá bude riadená 

agilne a bude orientovaná na rýchle dosahovanie hmatateľných výsledkov a učenie sa z praxe. 

Už základný pilot, ktorého implementácia bude trvať rok, poskytne funkčné a udržateľné riešenie: 

 Interaktívna doložka vypraných vplyvov na podnikateľské prostredie,  

 Výmena údajov a koordinácia zúčastnených strán,  

 Konzultácie (mobilná aplikácia), 

 Výber vhodnej množiny analytických nástrojov a ich pilotné nasadenie, 

 Štruktúrovaný prehľad všetkých právnych predpisov, 

 Sémantický model pre vybrané zákony (v kompetencii MH SR), 

 Implementácia vzorového modelu analýzy vybraných vplyvov na podnikateľské prostredie, 

 Integrácia údajov potrebných pre vzorový model z dostupných dátových zdrojov. 
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Čo všetko dostaneme a ako bola určená cena?  

Reformný zámer pre optimalizáciu procesov posudzovania vplyvov si klade za cieľ dosiahnuť 

nasledovné: 

 95 percent predkladaných materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru bude s 

kvalitne a podrobne vypracovanou doložkou vybraných vplyvov a príslušnými analýzami, 

 Aspoň 10 krát ročne sa ovplyvnia politické rozhodnutia na základe vypracovaných doložiek 

vybraných vplyvov, 

 Zvýši sa kvalita, štandard a dostupnosť elektronických služieb pre podnikateľov a zníži sa 

regulačná záťaž o 25 percent. 

 Aspoň 10 krát ročne uplatnia predkladatelia princíp „one-in one-out“ – to znamená, že pri 

zavedení jednej regulačnej povinnosti jednu zároveň zrušia. 

Tieto ciele ako aj ďalšie nástroje lepšej regulácie budú podporené komplexnou IT platformou. 

 

 

Kolaboračná platforma pre podporu procesov posudzovania vplyvov v celom regulačnom cykle: 

Poskytne online nástroje pre prípravu regulácie, prieskumy prostredníctvom inteligentných formulárov 

a konzultácie. Podporí sa celý proces posudzovania vplyvov ex ante a ex post – teda aj proces 

hodnotenia účelnosti a efektívnosti – počas tohto procesu bude možné analyzovať aj históriu 

konzultácií a prieskumov a identifikovať, ktoré osoby alebo združenia boli najbližšie vo svojich 

predpovediach k realite po zavedení regulácie, a tiež ktoré osoby alebo združenia poskytli 

najrelevantnejšie informácie a údaje. 

Register regulácií: Základný zdroj informácií o identifikovaných, analyzovaných a monitorovaných 

reguláciách, ktoré budú opísané, klasifikované a modelované podľa nastavených sémantických 

pravidiel.  

Analytické nástroje pre analýzu vplyvov a gold-plating: Táto časť platformy poskytuje nástroje na 

modelovanie určených regulácií (v definovanom sémantickom modeli) a posudzovanie vplyvov 

regulácií na prostredie prostredníctvom simulácií a striktných postupov dátovej analýzy. Vo 

vytvorených modeloch bude možné spúšťať rôzne simulácie vplyvov pri zmene premenných ako 

napríklad počet dotknutých subjektov alebo zmenu predikcie vývoja cien daného tovaru. Dôležitý bude 
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tiež koncept predikcie, ktorý od súčasného dátumu bude predpovedať hodnoty do budúcnosti, ako aj 

možnosť neustále prepočítať model na základe nových historických údajov alebo úprav predpokladov.  

Administratívne nástroje pre nastavenie a správu IT platformy lepšej regulácie: Manažment 

prístupov a spolupráce – prostredníctvom tohto modulu sú nastavené rôzne úrovne používania 

kolaboračnej platformy a analytických nástrojov – napr. ako zamestnanec VS, ako FO alebo PO, pričom 

každé konto má definovaný rozsah využívaných funkcií portálu, oprávnenia v analytických nástrojoch 

ako aj spôsoby spolupráce nad obsahom v Správe znalostí.  

Správa konta – v správe konta používateľ pristupuje k svojim osobným údajom a preferenciám, ktoré 

umožňujú vytvoriť si svoj personalizovaný prístup k funkcionalite. Jedná sa napríklad o definovanie tém 

a oblastí záujmu o regulačný rámec, o ktorých má byť používateľ informovaný alebo ku ktorým si želá 

poskytnúť spätnú väzbu prostredníctvom prieskumov.  

Správa znalostí: Jedná sa o bázu  znalostí, v ktorých budú zosumarizované znalosti rozdelené podľa 

rôznych tém. Bude sa jednať napr. o najlepšiu prax z okolitých krajín pre dané témy, manažment 

analytických modelov a správu participácie dotknutých subjektov, ktorá bude sledovať, ktoré subjekty 

a s akou relevanciou sa musia vyjadriť k danej téme pripravovaného materiálu, 

Údajová základňa pre podporu ex ante - posudzovania vplyvov a ex post – hodnotenia účelnosti a 

efektívnosti: Údajová základňa potrebných dát pre správne posúdenie vplyvov navrhovaných 

materiálov bude vytvorená z už existujúcich informačných zdrojov (štatistické dáta, kalkulačka 

nákladov regulácie a pod.), ktoré budú doplnené aj o nové údaje, ktoré sú špecificky potrebné pre 

proces posudzovania vplyvov, resp. také, ktoré sa počas posudzovania vplyvov vytvárajú. 

Komplexný monitoring regulovaného prostredia: Umožnia sa inovatívne postupy pre zber dát v 

takmer reálnom čase a ich vyhodnocovanie prostredníctvom Analytických nástrojov.  
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Odkiaľ pochádza mandát pre túto aktivitu? 

1. Programové vyhlásenie vlády SR 

a. vláda novelizuje strategický dokument pre lepšiu reguláciu a prijme dlhodobú 

stratégiu znižovania regulačného zaťaženia podnikania v SR "RIA 2020", 

b. analytické podklady pre legislatívny proces musia objektívne posúdiť výšku 

administratívnej zaťaženosti vo väzbe na efekt dosiahnutý navrhovanou reguláciou, 

c. pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia 

podnikania 

d. uľahčovanie podnikania odbúravaním neopodstatnených regulačných bariér a 

byrokracie, ktoré podnikateľom spôsobujú dodatočné finančné náklady či časové 

zaťaženie - v tejto súvislosti by mal byť dokončený audit platnej legislatívy z pohľadu 

nadbytočnej regulačnej záťaže tak, aby došlo k jej zásadnému zníženiu. 

2. RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie  

a. (ďalej len „stratégia“) predkladaná ministrom hospodárstva SR na základe bodu B.1 

uznesenia vlády SR č. 28/2017 k Plánu práce vlády SR na rok 2017, schválená vládou 

SR. 

3. Stratégia EK v oblasti lepších regulácií  

a. V máji 2015 EK schválila stratégiu Novej lepšej regulácie a v apríli 2016 

medziinštitucionálnu dohodu Agreement on Better Law Making. Stratégia Novej lepšej 

regulácie EK sa snaží riešiť nedostatky predchádzajúcich programov lepšej regulácie a 

predovšetkým sa zameriava na najnovšie poznatky a zavádza „responzívnu 

behaviorálnu reguláciu“ v súlade s globálnymi trendmi. Lídrom tohto prístupu je 

Svetová banka.  

4. Odporúčania Európskej komisie pre Slovensko 

a. Odporúčania Rady, ktoré sa týkajú Národného programu reforiem Slovenska na rok 

2017  - časté zmeny legislatívneho prostredia spôsobujú, že dodržiavanie právnych 

predpisov je pre podnikateľov zložité a nákladné. Legislatívne a regulačné postupy a 

režimy platobnej neschopnosti sú z podnikateľského hľadiska navyše často vnímané 

ako nedostatočne ústretové. Na Slovensku naďalej existujú výrazné regulačné 

prekážky v sektore služieb pre podniky.  

b. V nadväznosti na uvedené Rada odporúča prijať a vykonať komplexný plán na zníženie 

administratívnych a regulačných prekážok pre podnikateľov. Národný program 

reforiem 2017 obsahuje plán MH SR do konca roka 2017 pripraviť strategický 

dokument lepšej regulácie RIA 2020 a zvážiť zavedenie doložky o povinnom 

prehodnotení, pri ktorej každá nová regulácia s vyznačenými vplyvmi v niektorej z 

vybraných oblastí bude automaticky prehodnocovaná po určitej dobe od zavedenia. 

 

 


