
IT platforma lepšej regulácie podnikateľom a neskôr aj občanom ukáže, aké sú ich povinnosti a práva. 
Teda, ktoré slovenské aj európske predpisy, zákony a regulácie sa ich týkajú. Projekt by mal v prvej 
fáze sprehľadniť informačné povinnosti podnikateľov predstavujúce 80 percent neopodstatnenej 
administratívnej záťaže. 

Tento unikátny projekt prinesie v ďalšej fáze do praxe niekoľko vylepšení, najmä pre podnikateľov. 
Jednou z nich je plný register nielen právnych predpisov, ale aj konkrétnych regulácií, ktorý na 
základe svojich vedomostí o prihlásenom užívateľovi zistí, aké povinnosti voči štátu sa na neho 
vzťahujú. Podnikatelia budú mať tiež možnosť interaktívnou formou poskytovať spätnú väzbu o tom, 
aký vplyv má na nich zavedená regulácia a čo by navrhovali zlepšiť. 

Platforma lepšej regulácie však nemá byť iba nástrojom pre tých, ktorí sa legislatívou riadia, ale aj pre 
tých, ktorí ju tvoria. Ďalšia z inovácií, ktorú prinesie, sa uplatní pri tvorbe nových alebo aktualizovaní 
existujúcich zákonov. Pomocou databázy údajov, analytických nástrojov a ekonometrických modelov 
bude možné vyšpecifikovať a vypočítať, či zákon prinesie úžitok. 

Je zložité pri tvorbe zákonov obsiahnuť celé spektrum už existujúcich právnych noriem a predpisov 
a predpovedať, aký vplyv bude mať nový zákon na ostatné regulované oblasti. Napríklad na životné a 
podnikateľské prostredie či na sociálnu oblasť. Platforma lepšej regulácie umožní úradníkom 
vypracovať doložku vplyvov oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie pomocou digitálnych 
technológií. Od projektu sa očakáva podpora optimalizácie regulačného prostredia a zvýšenie 
transparentnosti a konkurencieschopnosti štátu. 

Celková maximálna suma, alokovaná na prvú fázu národného projektu „IT platforma lepšej regulácie 
podľa stratégie RIA 2020“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 je 
približne 6 miliónov eur. Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Ministerstvo 
hospodárstva SR. 
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1. Východiská agendy lepšej regulácie  
Zaoberá sa doterajšími aktivitami pri implementácii cieľov lepšej regulácie na globálnej 
a národnej úrovni. 

1.1 Teoretické východiská 
i. Základné princípy (konzultácie, proporcionalita, rozhodovanie založené na 

dôkazoch, transparentnosť, minimalizácia negatívnych vplyvov, účelnosť 
regulácií) 

ii. Definícia lepšej regulácie – vymedzenie pojmov (lepšia regulácia, 
regulačné/administratívne náklady, gold – plating, štandardný nákladový 
model...) 

iii. Metodiky a nástroje lepšej regulácie (posudzovanie vplyvov, ex-post 
hodnotenie, behaviorálne regulácie, test vplyvov na malé a stredné podniky, 
one-in one-out...) 

2.1 Implementácia agendy lepšej regulácie na Slovensku 
i. Skúsenosti s implementáciou agendy lepšej regulácie –prierez základnými 

dokumentmi prijatými v SR týkajúcimi sa lepšej regulácie 
ii. Vyhodnotenie implementácie agendy lepšej regulácie podľa medzinárodných 

štandardov (Odporúčania Rady OECD pre regulačnú politiku z roku 2012)  
2. Vízia lepšej regulácie v SR v roku 2020 – konkretizovaný opis budúceho stavu, 

prostredníctvom ktorého bude naplnená stanovená vízia 
- Naznačuje základnú víziu implementácie z hľadiska obsahového, finančného a časového. 

Cieľom je optimalizácia procesu posudzovania vplyvov v SR v záujme reflektovania 
meniacich sa podmienok interného i externého prostredia. 

- Implementáciou stratégie očakávame zvýšenie kvality procesov lepšej regulácie v SR 
s nadväzujúcim zlepšením podnikateľského prostredia na Slovensku. Procesy lepšej 
regulácie majú unifikované základné rámce, no v každej krajine sú špecifické vzhľadom 
na inštitucionálny vývoj a súčasnú politickú podporu procesu. Reforma musí byť 
postupná tak, aby prihliadala na potreby a možnosti administratívy. V rámci agendy 
lepšej regulácie bude kladený dôraz aj na ex post hodnotenie efektívnosti a účelnosti 
existujúcich regulácií a znižovanie administratívneho zaťaženia pre podnikateľov. 
2.1 Metodiky a nástroje lepšej regulácie v SR 
2.2 Akčný plán / Plán implementácie1 

- Špecifické ciele + opatrenia, zodpovedný gestor, termín splnenia, indikátory, 
vplyvy opatrení 

2.3 Systém monitorovania a vyhodnocovania implementácie stratégie RIA 2020 
  

Tvorba strategického dokumentu prebieha v súlade so schválenou Metodikou tvorby verejných 
stratégií, ÚPVIaI. 
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