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IT PODPORA LEPŠEJ REGULÁCIE 

 

Ex post hodnotenie existujúcich regulácií 

 IT podpora Lepšej regulácie - budúci Register 
regulácií, modely a vedomostné bázy - sú vo fáze 
funkčných prototypov 

 Prehľady právnych predpisov 

 Sémantické mapy  a stromy právnych predpisov 

 Vedomostné bázy 

 Modely  

 Prostredie kvalitatívneho hodnotenia vplyvov 

 ... 

http://www.mhsr.sk/
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VEDOMOSTNÁ BÁZA PRE EX-POST HODNOTENIE 

 

 

Ex post hodnotenie existujúcich regulácií 

 Prehľad dôležitých dokumentov vo forme 
sémantického stromu 

 Od legislatívneho zámeru, cez PPK, MPK, rokovanie 
vlády, NR SR - až po publikáciu v Zbierke zákonov 

 Kľúčové časti ex-ante posudzovania vplyvov 

 Doplnkové informácie k ekonomickému prostrediu 

 Dôvod: efektívnejšia práca pri ex-post hodnotení 

 
Príklad: https://knowww.eu/search-tree?t=5e0db439a15136cbb7272c1b 
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VEDOMOSTNÁ BÁZA PRE EX-POST HODNOTENIE 



SÉMANTICKÁ MAPA PRÁVNEHO PREDPISU 

 Identifikácia a extrakcia všetkých regulácií v právnom 
predpise 

 Klasifikácia regulácií pre ex-post (vymedzenia, 
povinnosti, práva, sankcie so sub-kategóriami) 

 Pomenovanie regulácií pre efektívne vyhľadávanie 

 Pridanie ďalších meta-dát vrátane dotknutých 
subjektov 

 Migrácia podkladov do aplikácie 

Príklad: https://www.law-reg.org/legislativa/regulacie/zakon-c-1702018-z-z-o-zajazdoch-spojenych-

sluzbach-cestovneho-ruchu-niektorych-podmienkach-podnikania-v-cestovnom-ruchu 

 

 

Ručný rozklad, v budúcnosti aj AI 



KLASIFIKÁCIA REGULÁCIÍ 

 

 
VYMEDZENIE  
PRÁVO  
POVINNOSŤ 
SANKCIA 
 
 
 



SÉMANTICKÁ MAPA PRÁVNEHO PREDPISU 



SÉMANTICKÁ MAPA PRÁVNEHO PREDPISU 



KVALITATÍVNE HODNOTENIE VPLYVOV – PREČO? 

 Problémy s určením miery pozitívnych vplyvov, ktoré 
sú často ťažko monetarizovateľné 

 Aký je pozitívny vplyv kybernetickej bezpečnosti? 

 Aký je pozitívny vplyv lepšieho dohľadu nad právami 
spotrebiteľa? 

 Problém s vyčíslením vplyvov – rezignácia a 
uvedenie „vplyvy nie je možné vyčísliť“ 

 Porovnanie negatívne vs. pozitívne vplyvy 

 Príklad: pozitívny vplyv – výber pokút v tisícoch €, 
negatívny vplyv na MSP: 8 mil. € 

 



DOLOŽKA VPLYVOV – SÚ REGULÁCIE PROSPEŠNÉ? 



DOLOŽKA VPLYVOV – KVALITATÍVNE HODNOTENIE 



KVALITATÍVNE HODNOTENIE VPLYVOV – AKO? 

 Miera detailu: celková doložka / úroveň paragrafov, 
ako je to v Dôvodovej správe 

 Ak nie je možné kvantitatívne hodnotenie, použije 
sa kvalitatívne hodnotenie 

 Trojstupňová škála (vplyv malý, stredný veľký)            
s predom definovanými kritériami – ako je to vo 
svete bezpečnosti pri posudzovaní rizík  

 Záverečné zhodnotenie spoločenského prospechu 
regulácie (negatívne vs. pozitívne vplyvy) 



PILOTNÝ PROJEKT MH SR  

Ex post hodnotenie existujúcich regulácií 

MH SR – pilotný projekt (rozpracovaný) 
 
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých 
podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Ukážky: 
Formulár ex post hodnotenia  
Sémanticky rozklad  
Vedomostná báza 
Kvalitatívne posúdenie vplyvov 
 
 
Konzultácie  
Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) 
 

 

 



KVALITATÍVNE HODNOTENIE VPLYVOV 



KVALITATÍVNE VS. KVANTITATÍVNE HODNOTENIE I. 

 Regulácia: Ochrana CK pre prípad úpadku (§ 9) 

 Kvalitatívne: Náklady na zmluvu zabezpečujúcu 
ochranu pre prípad úpadku vo výške najmenej 30 % 
ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a 
spojených služieb cestovného ruchu - vysoký vplyv 

 Kvantitatívne:  

 Obrat CK, z ktorého sa ráta poistenie: zahraničný cestový 
ruch (2018): 695 mil. € domáci: 41 mil. €,  

 stredná úroveň poistného z 30 % obratu: 2.5 %, rátame 
zahr. ruch, kvôli nákladom na repatriáciu. 

 Celková suma nákladov: 5.21 mil. € 



KVALITATÍVNE VS. KVANTITATÍVNE HODNOTENIE II. 

 Regulácia: Ochrana CK pre prípad úpadku (§ 9) 

 Kvalitatívne: Právo cestujúceho na bezodkladné 
plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku -  
vysoký vplyv 

 Kvantitatívne:  

 Benefit cestujúceho pre 534.000 vycestovaní 

 ekvivalentná hodnota komerčnej poistky 14 € 

 Benefit:  7.47 mil. €  



Ďakujem  
za Vašu pozornosť 

 
michal.danilak@lewik.org 
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