Príloha 7: Akčný plán implementácie RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie
Stav plnenia úloh k 31. 12. 2019 a aktualizácia termínov
Strategický cieľ 2.1.1 Zvýšiť povedomie verejnosti o lepšej regulácii

Č.

1.

Úlohy AP

Gestor

Zorganizovať a realizovať MH SR
vzdelávanie k JM a tvorbe
doložky
vybraných
vplyvov
a príslušných
analýz pre zamestnancov
štátnej správy.

Spolupráca

Termín
plnenia

MF SR, MPSVR priebežne
SR, MŽP SR, MV
SR
a ÚPVII (ako
členovia komisie
RIA)

Stav plnenia k 31. 12 2019

V roku 2019 MH SR neukončilo verejné obstarávanie na
realizáciu školení, ktoré sa budú konať v mestách Bratislava,
Banská Bystrica a Trenčianske Teplice. Dôvodom bolo
neúspešné zistenie predbežnej hodnoty zákazky (PHZ) pre
mesto Trenčianske Teplice, ktorá viacnásobne prekročila
rozpočet Národného projektu MH SR z OP EVS
„Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku
a hodnotenie
politík
v kompetencii
Ministerstva
hospodárstva SR“ (ďalej len „národný projekt“), z ktorého
budú školenia financované. Pôvodný predpoklad začať
realizovať školenia v septembri 2019 sa opätovne posunul
na pravdepodobný máj 2020. Z tohto dôvodu nie je možné
vyhodnotiť stanovené indikátory – počet školení a počet
účastníkov.

Slovné
vyjadrenie
a aktualizácia
termínu
Úloha nesplnená.
Plnenie až
úspešnom
ukončení
verejného
obstarávania.
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po

2.

Zvyšovať
povedomie MH SR
a komplexnú
informovanosť verejnosti
pri
procese
tvorby
regulácie, t. j. pre verejnosť
zorganizovať a realizovať
prednášky k JM a tvorbe
doložky
vybraných
vplyvov
a príslušných
analýz.

MF SR, MPSVR priebežne
SR, MŽP SR, MV
SR a ÚPVII (ako
členovia komisie
RIA)

MH SR v priebehu roka 2019 na viacerých fórach
prezentovalo Stratégiu lepšej regulácie RIA 2020, činnosť
Komisie RIA a na požiadanie realizovalo podporu pre
tvorcov regulácií so správne vyplnenou doložkou vybraných
vplyvov a analýzou vplyvov na podnikateľské prostredie.
Osvetu sme robili aj v rámci rozporových konaní s rezortmi.
Všetky aktuálne informácie k téme lepšej regulácie má
MH SR zverejnené na svojom webovom sídle. Platí však to,
čo pri úlohe č. 1 – verejné obstarávanie na školenia sa v roku
2019 neukončilo a komplexné vzdelávanie, tak ako bolo
navrhnuté v rámci RIA 2020 a národného projektu k JM
a tvorbe doložky vybraných vplyvov a príslušných analýz
pre verejnosť nebolo realizované. Z tohto dôvodu nie je
možné vyhodnotiť stanovené indikátory – počet školení
a počet účastníkov.

Úloha
plnená
čiastočne.
Komplexné
plnenie až po
úspešnom
ukončení
verejného
obstarávania.
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3.

4.

Zorganizovať a realizovať MH SR
vzdelávanie k JM a tvorbe
doložky
vybraných
vplyvov
a príslušných
analýz pre poslancov NR
SR
a ich
asistentov
a zástupcov
miestnej
a územnej samosprávy.

MF SR, MPSVR priebežne
SR, MŽP SR, MV
SR a ÚPVII (ako
členovia komisie
RIA)

Zorganizovať a realizovať MH SR
vzdelávanie pre členov
komisie RIA zamerané na
interné procesy komisie
RIA.

priebežne

V sledovanom období nebolo MH SR zo strany poslancov
NR SR ani zástupcov miestnej a územnej samosprávy
požiadané o realizovanie školenia k JM pri predkladaných
materiáloch. Posun nastal pri organizovaní druhej factfinding mission k projektu Regulatory Policy Review
v decembri 2019 kde nás proaktívne oslovila analytická
jednotka NR SR s požiadavkou o informácie k agende lepšej
regulácie. Vybraní poslanci, ktorí prejavili záujem zúčastniť
sa
FFM
a zástupca
ZMOS
boli
informovaní
o pripravovaných aktivitách vzdelávania. MH SR plánuje
školenia robiť, avšak platí to, čo pri úlohe č. 1 – verejné
obstarávanie na školenia sa v roku 2019 neukončilo a zo
strany MH SR nebolo organizované a realizované
vzdelávanie k JM a tvorbe doložky vybraných vplyvov
a príslušných analýz. Z tohto dôvodu nie je možné
vyhodnotiť stanovené indikátory – počet školení a počet
účastníkov.

Úloha nesplnená.
Komplexné
plnenie až po
úspešnom
ukončení
verejného
obstarávania.

Plní sa ad hoc, podľa potreby a požiadavky. Ide najmä Úloha nesplnená.
o usmernenia pri doložke vybraných vplyvov.
Plnenie úlohy sa
Aj pri tejto úlohe platí to, čo pri úlohe č. 1 – verejné predpokladá po
obstarávanie na školenia sa v roku 2019 neukončilo a zo úspešnom
strany MH SR nebolo organizované a realizované ukončení
vzdelávanie k JM a tvorbe doložky vybraných vplyvov verejného
a príslušných analýz pre členom komisie RIA podľa obstarávania.
schválenia v RIA 2010 a národnom projekte. Z tohto
dôvodu nie je možné vyhodnotiť stanovené indikátory –
počet školení a počet účastníkov.
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5.

Pripraviť školiaci materiál MH SR
k RIA 2020 – Stratégia
lepšej regulácie a JM
a tvorbe
doložky
vybraných
vplyvov
a príslušných analýz pre
nových
zamestnancov
ÚOŠS.

MF SR, MPSVR 30.09. 2018
SR, MŽP SR,
MV SR a ÚPVII
(ako
členovia
komisie RIA)

MH SR pripravilo v spolupráci s komisiou RIA školiaci
materiál, ktorý bude slúžiť pre potreby vzdelávania.
Školiaci materiál bude predmetom ďalšieho doplnenia
v zmysle požiadaviek národného projektu, čo znamená, že
počas vzdelávania bude integrovať aj ďalšie princípy
a nástroje lepšej regulácie, ktoré budú v zmysle AP RIA
2020 rozpracované (napr. ex post hodnotenie regulácií,
metodiku konzultácií a pod.).

Úloha
plnená
čiastočne
–
vypracované
časti k doložke
vybraných
vplyvov, analýze
vplyvov
na
podnikateľské
prostredie
a k analýze
vplyvov
na
služby verejnej
správy
pre
občana.
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6.

Zaviesť posudzovanie
MH SR
vplyvov podľa JM ako
súčasť
adaptačného
vzdelávania zamestnancov
štátnej správy.

ÚV SR, ÚOŠS

do 31.
2019

12. MH SR pripravilo návrh podkladu do adaptačného Úloha sa plní.
vzdelávania. Našou ambíciou je zaviesť agendu RIA ako
povinnú súčasť adaptačného vzdelávania nových
zamestnancov na všetkých orgánoch štátnej správy.
V sledovanom období nebol pripravený podklad
distribuovaný a ani neprebehli diskusie s ÚV SR, ako
gestorom vyhlášky o adaptačnom vzdelávaní. Z tohto
dôvodu nie je zabezpečený pravidelný monitoring tejto
úlohy a plnenie indikátora – počet vyškolených
zamestnancov.
Iniciatívne si agendu lepšej regulácie do adaptačného
vzdelávania zaradilo:
-

MO SR od 01. 01. 2019 zaviedlo posudzovanie
vplyvov podľa JM ako súčasť plánov adaptačného
vzdelávania formou štúdia pripraveného materiálu.

-

MK SR, ktoré má v rámci internej smernice
č. 4/2018 MK SR pre prípravu legislatívnych
materiálov postup pre zapracovanie posudzovania
vplyvov, avšak neobsahuje všetky potrebné kroky
vyplývajúce z JM.

-

MDV SR zaradilo vzdelávanie k JM do plánu
vzdelávania svojich zamestnancov na rok 2019.
Zároveň toto vzdelávanie zaradili aj do Plánu
adaptačného
vzdelávania
novoprijatých
zamestnancov, ktorí sa podieľajú aj na príprave
legislatívnych materiálov – v sledovanom období
išlo o 5 zamestnancov. Z dôvodu absencie
oficiálneho školiaceho materiálu, manuálu školení
a školení zo strany MH SR MDV SR plnenie úlohy
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zabezpečilo formou samoštúdia odkazom na
webové sídlo MH SR.

7.

Vypracovať
metodiku MH SR
konzultačného procesu.

-

ŠÚ SR od 01. 12. 2018 oboznamuje svojich
zamestnancov s AP RIA 2020 formou samoštúdia.

-

ÚNMS SR s účinnosťou od 01. 12. 2018 zaviedol
posudzovanie vplyvov podľa JM ako súčasť plánov
adaptačného vzdelávania.

V sledovanom období MH SR pracovalo na aktualizácii
konzultačného procesu v rámci JM, ktorá však v priebehu
Navrhuje sa roka nebola dokončená. Zároveň začalo pracovať aj na
nový termín samotnej Metodike konzultačného procesu. Proces však
plnenia.
počas roka nebol ukončený, neprebehla komunikácia
s SBA, ktorá iniciovala zmenu procesu konzultácií ani
komunikácia s členmi Komisie RIA. Uvedené kroky
plánuje MH SR realizovať v prvom polroku 2020.
30. 06. 2019

Úloha
nesplnená.
Nový termín do
31. 10. 2020

Indikátor – vypracovaná metodika = NIE.
8.

Realizovať pilotný projekt ÚOŠS
konzultácií
k zvolenej
regulácii podľa metodiky
konzultačného procesu.

Termín nebol aktuálny v sledovanom období. V súčasnosti
je možné vo vzťahu k úlohe č. 7 konštatovať potrebu zmenu
Navrhuje sa termínu z 31. 12. 2020 na 31. 03. 2021. Po schválení
nový termín metodiky konzultácií a konzultačného procesu podľa JM
plnenia.
bude táto predložená ÚOŠS na pilotné testovanie
s predpokladom do 30. 06. 2020.
31. 12. 2020

Úloha
v sledovanom
období
irelevantná.
Nový termín do
30. 06. 2021

Indikátor – na každom rezorte 1 pilotný projekt ostáva
zachovaný.
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9.

Zverejňovať každoročné MH SR
hodnotenie plnenia RIA
2020 – Stratégia lepšej
regulácie na webovom
sídle MH SR a webových
sídlach členov komisie
RIA.

MF SR, MPSVR každoročne
SR, MŽP SR, k 30. 06.
MV SR, ÚPVII,
združenie
na
podporu
MSP
(ako
členovia
komisie RIA)

V sledovanom období MH SR predložilo na rokovanie Úloha
vlády SR informáciu o agende lepšej regulácie a hodnotenie v sledovanom
plnenia AP RIA 2020 (príloha č. 3) v rámci Správy o stave období splnená.
podnikateľského prostredia (2018), ktorá bola schválená
uznesením vlády SR č. 151/2019. Zároveň sú všetky
aktuálne informácie o agende lepšej regulácie včítane
uvedenej správy o stave podnikateľského prostredia
zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle
MH SR.
Indikátor – zverejnená informácia = ÁNO

10. Informovať
o aktivitách MH SR
lepšej regulácie vrátane
príkladov dobrej praxe na
webovom sídle MH SR
a na tento účel určených
účtoch na sociálnych
sieťach.

priebežne

V sledovanom období MH SR zverejnilo informáciu Úloha
o metodike ex post, 4 informácie z analýzy Regulatory v sledovanom
Policy Review, Výročné správy Komisie RIA, Správu období splnená.
o stave podnikateľského prostredia a Opatrenia na zlepšenie
podnikateľského prostredia III. balíček). Tieto sú
zverejnené na webovom sídle MH SR v časti tlačové
správy, v časti Jednotná metodika na posudzovanie
vybraných
vplyvov
a v časti
Podnikateľské
prostredie/Lepšia regulácia.
Indikátor – počet zverejnených informácií = 8

11.

Posudzovať
vplyvy MH SR
návrhov regulácií na malé
a stredné podniky formou
testu MSP podľa JM.

Združenie
na priebežne
podporu MSP

Realizátorom testu MSP je SBA. V sledovanom období r. Úloha
2019 SBA urobila 2 testy MSP (k návrhu minimálnej v sledovanom
mzdy).
období splnená.
Indikátor – počet vypracovaných testov MSP = celkovo 4
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Strategický cieľ 2.1.2 Zvýšiť kvalitu procesu ex ante posudzovania vplyvov

Č.

Úlohy AP

Gestor

Spolupráca

Termín
plnenia

Zabezpečiť aktualizáciu MH SR
JM v nadväznosti na
metodiky a nástroje RIA
2020 – Stratégia lepšej
regulácie
a návrhy
vyplývajúce z aplikačnej
praxe.

MF
SR,
MPSVR
SR,
MŽP SR, MV
SR,
ÚPVII
a združenie na
podporu MSP
(ako členovia
komisie RIA)

Aktualizovať Rokovací MH SR
poriadok komisie RIA
a ďalšie
nevyhnutné
interné procesy spojené
s činnosťou komisie na
základe
aplikačnej
praxe.

MF
SR, 01. 07. 2018
MPSVR
SR, a následne
MŽP SR, MV ad hoc
SR,
ÚPVII
a združenie na
podporu MSP
(ako členovia
komisie RIA)

Vypracovať metodiku MH SR
posudzovania
kvality

Stav plnenia k 31. 12 2019

Novelizácia JM nadväzuje na princípy a nástroje lepšej
regulácie, ktoré sa postupne pripravujú a bolo by
kontraproduktívne ju otvárať viackrát a v rôznych
Navrhuje sa termínoch. Bol prijatý úzus, že novela JM bude
nový termín komplexná a mala by byť vpracovaná najneskôr do
plnenia.
konca roka 2020.
do 31. 03.
2020

Slovné
vyjadrenie
a aktualizácia
termínu
Úloha
nesplnená.
Nový termín do
31. 12. 2020

Indikátor – novelizácia JM = NIE
V sledovanom období r. 2019 nevznikla potreba Úloha v plnení.
aktualizovať Rokovací poriadok komisie RIA, ani
interné procesy spojené s činnosťou komisie.

Indikátor – aktualizovaný Rokovací poriadok Komisie
RIA = 1 (z roku 2018)

30. 06. 2019 V sledovanom období MH SR pripravilo návrh Úloha
metodiky posudzovania kvality vypracovania doložiek nesplnená.
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5.

6.

vypracovania doložiek a
analýz
vybraných
vplyvov
pre
účely
zhodnotenia procesu.

Navrhuje sa a analýz vybraných vplyvov pre účely zhodnotenia Nový termín do
nový termín procesu. Metodika je v štádiu rozpracovania.
31. 08. 2020
plnenia.

V rámci Výročných MH SR
správ o činnosti komisie
RIA analyzovať kvalitu
vypracovaných doložiek
a analýz
vybraných
vplyvov a následne tieto
zverejniť na webovom
sídle MH SR.

31. 03. 2019 Výročná správa Komisie RIA za rok 2018 bola Úloha
a každoročn vypracovaná Centrom pre hospodárske otázky a je v sledovanom
e
zverejnená
na
webovom
sídle
MH SR období splnená.

Vypracovať metodické MH SR
pokyny
spresňujúce
postupy
a
procesy
súvisiace
s posudzovaním vplyvov
(napr.
výkladové
stanoviská,
často
kladené otázky).

01. 07. 2018 V roku 2019 nevznikla potreba aktualizovať existujúce Úloha v plnení.
a následne
metodické pokyny zverejnené na webovom sídle MH
ad hoc
SR
https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-

Vypracovať metodiku MH SR
vyhodnocovania
goldplatingu.

31. 03. 2020 Metodika v štádiu prípravy. MH SR realizovalo všetky Úloha
potrebné kroky na prípravu metodiky, t. j. urobil sa v sledovanom
podľa navrhnutej metodiky audit legislatívy z pohľadu
goldplatingu (uznesenie vlády SR č. 50/2019).

https://www.mhsr.sk/uploads/files/vyxNJ0Ll.pdf

Indikátor – vypracované výročné správy = celkovo 3
(2016, 2017, 2018)

metodika/vykladove-stanoviska

Indikátor – vypracované metodické pokyny = ÁNO
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Navrhuje sa Uvedenú metodiku je potrebné dopracovať
nový termín a sfinalizovať, tak aby mohla byť plne využiteľná pri
implementácii prácnych aktov EÚ (smerníc). V zmysle
plnenia.
konkrétnych zistení z plnenia uznesenia vlády SR č.
50/2019 boli formulované odporúčania, ktoré budú
zohľadnené v pripravovanej metodike na identifikáciu
a zamedzovanie goldplatingu. Keďže uvedená
metodika
nadväzuje
na
národný
projekt
predpokladáme jej neplnenie do finálnej podoby
v stanovenom termíne z dôvodu potreby realizácie
zmenového konania v národnom projekte.

období
irelevantná.
Nový termín do
30.06. 2021

Indikátor – vypracovaná metodika = ostáva platný.
7.

Zanalyzovať legislatívny MH SR
rámec SR a predložiť na
rokovanie vlády SR
návrhy na odstránenie
goldplatingu = audit
legislatívy.

Združenie na 31. 12. 2018
podporu MSP,
zainteresované
subjekty,
vrátane ÚOŠS,

Vláda SR uznesením č. 50/2019 schválila Audit Úloha splnená.
legislatívy z pohľadu goldplatingu (ďalej len „audit“).
Rezorty vo svojej pôsobnosti analyzovali viac ako 500
smerníc, pričom externú oponentúru vykonali k aspoň
polovici z nich. Táto externá oponentúra výrazne
zvýšila kvalitu výstupov. MH SR pokrývalo audit po
koordinačnej a metodickej stránke. Návrhy
konkrétnych legislatívnych úprav boli/sú teda v zmysle
uznesenia vlády č. 50 zo 6. februára 2019 v gescii
konkrétnych členov vlády a predsedov ostatných
ústredných orgánov štátnej správy okrem vedúceho
Úradu vlády SR. Uvedenú úlohu splnili všetky rezorty
a OÚOŠS.
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8.

Vypracovať metodiku MH SR
hodnotenia pozitívnych
vplyvov predkladaných
materiálov
v rámci
existujúcich
metodík
vypracovania
analýz
vybraných vplyvov.

31. 05. 2019 V sledovanom období MH SR začalo pripravovať
metodiku pozitívnych vplyvov, teoretická časť
Navrhuje sa a štatistické dáta sú k dispozícii, dopracovať je
nový termín potrebné analýzy podľa JM a návrh diskutovať
plnenia.
s ostatnými členmi komisie RIA. V roku 2019 bol
prijatý úzus, že pozitívne vplyvy na podnikateľské sa
v plnom rozsahu opisným spôsobom uvedú do časti 10.
Poznámky Doložky vybraných vplyvov, až do doby
kým nebude k dispozícii metodika na ich kvantitatívne
a kvalitatívne vyjadrenie. Rezorty túto skutočnosť
prijali.

Úloha
nesplnená.
Nový termín do
31. 12. 2020

Indikátor – vypracovaná metodika = NIE
9.

Vypracovať metodiku MH SR
identifikácie
alternatívnych
riešení
predkladaných
materiálov.

MF
SR,
MPSVR SR,
MŽP SR, MV
SR,
ÚPVII
a združenie na
podporu MSP
(ako členovia
komisie RIA)

01. 03.
2019
Navrhuje
sa nový
termín
plnenia.

V sledovanom období MH SR začalo pripravovať
metodiku identifikácie alternatívnych riešení
predkladaných materiálov. Je oproti ostatným
metodikám rozpracovaná podrobnejšie, avšak
rovnako aj pri nej platí, že je v štádiu tvorby
a vyžaduje si konzultácie s komisiou RIA a novelu JM
aj v kontexte výsledkov pilotného testovania ex post
metodiky hodnotenia regulácií. V sledovanom období
však MH SR v rámci pripomienkového konania
zásadne upozorňovalo na nedostatočne vypracované
alternatívne riešenia a trvali sme minimálne na tom,
aby bol uvedený nultý variant.

Úloha
nesplnená.
Nový termín do
31. 08. 2020

Indikátor – vypracovaná metodika = NIE
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10. Postupovať
pri MH SR
vypracovaní
vybranej
regulácie v kompetencii
MH SR a posudzovaní
jej vplyvov na základe
vypracovaných metodík
podľa tejto stratégie –
pilotný projekt.
11. Vypracovať metodiku MH SR
správneho
postupu
posudzovania doložiek
a analýz
vybraných
vplyvov z pohľadu
komisie RIA počas
schvaľovacieho procesu.

12. Prehodnotenie metodiky
posudzovania sociálnych
vplyvov
a metodiky
posudzovania vplyvov
na
služby
verejnej
správy
na
občana
o vplyvy na občiansku
spoločnosť ako celok
a preskúmanie možnosti

31. 12. 2020 Keďže plnenie úlohy predpokladá existenciu všetkých V sledovanom
uvažovaných metodík lepšej regulácie, termín sa období plnenie
posúva na koniec roka 2021.
irelevantné.
Indikátor –1 pilotný projekt.

MF
SR,
MPSVR
SR,
MŽP SR, MV
SR,
ÚPVII
a združenie na
podporu MSP
(ako členovia
komisie RIA)

MV SR – MH
Úrad
MPSVR
splnomoc MV SR
nenca
vlády pre
rozvoj
občianske
j

Nový termín do
31. 12. 2020

30. 09. 2019 Z hľadiska časového a personálneho zabezpečenia sa Úloha
na úlohe zatiaľ nezačalo pracovať.
nesplnená.
Navrhuje sa
nový termín Indikátor – vypracovaná metodika = NIE
Nový termín do
plnenia.
31. 03. 2021

SR, 31. 12. 2019 Gestorom úlohy je Úrad splnomocnenca vlády pre
SR,
rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS).
V sledovanom období ÚSV ROS realizoval národný
projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorý tvorí
základ pre plnenie úlohy. Prvé diskusie k výsledkom
projektu začali v roku 2020.

Úloha
nesplnená.
Nový termín do
31. 12. 2020
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zavedenia novej analýzy spoločnos
vplyvov na občiansku ti
spoločnosť.
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Strategický cieľ 2.1.3 Zaviesť systematické ex post hodnotenie regulácií

Č.

1.

Úlohy AP

Gestor

Vypracovať metodiku ex MH SR
post hodnotenia, ktorá
bude zahŕňať analýzu
hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a
účelnosti regulácie.

Spolupráca

Termín
plnenia

ÚOŠS v rámci 31. 12. 2019
pracovnej
skupiny pre ex
post hodnotenie
existujúcich
regulácií

Stav plnenia k 31. 12 2019

Slovné
vyjadrenie
a aktualizácia
termínu

MH SR vypracovalo a orgánom štátnej správy Úloha splnená.
predložilo ex post hodnotenie regulácie – materiál pre
pilotné testovanie. Ide o metodiku, v rámci ktorej bolo
poradou vedenia MH SR odsúhlasené, že bude
v prvom kroku testovaná a následne budú závery
z testovania vyhodnotené, zapracované do jej znenia
a finálna metodika bude predložená do ďalšieho
schvaľovacieho procesu. Predpokladáme, že finálne
znenie metodiky bude predložené na rokovanie vlády
SR spolu s aktualizáciou JM do konca roka 2020.
Indikátor – vypracovaná metodika = čiastočne

2.

Vypracovať
analýzu ÚOŠS
účelnosti a efektívnosti
v súlade
s platnou
metodikou
ex
post
hodnotenia
k vybranej
regulácii - pilotný projekt.

31. 12. 2020 Úloha nadväzuje na predchádzajúcu úlohu. Pilotné Úloha sa plní.
testovanie bude trvať do 30. 06. 2020, maximálne do
stanoveného termínu 31. 12. 2020.
Indikátor – na každom rezorte 1 pilotný projekt = N/A
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3.

Zasielať
výsledky ÚOŠS
a analýzy
ex
post
hodnotenia MH SR.

priebežne

4.

Zaviesť princíp one in – MH SR 31.12. 2019
one out do legislatívneho pilotný
Následne všetky 31. 12. 2021
procesu.
projekt
ÚOŠS
Navrhuje sa
zmena
termínu
plnenia.

Nadväzuje na predchádzajúce dve úlohy.

Úloha pre účely
hodnotenia
irelevantná.

Zavedenie princípu one-in one-out je súčasťou Nový termín do
zlepšovania kultúry lepšej regulácie v SR. MH SR 31. 12. 2020
zaznamenalo v roku 2019 dopyt i zo strany
podnikateľského prostredia po jeho zavedení v SR . Na
základe komunikácie s OECD vyplýva, že princíp onein one-out je veľmi komplexná téma, ktorej
implementácia si vyžaduje fungujúce a etablované ex
ante a ex post procesy lepšej regulácie. Analýza
možnosti zavedenia princípu one-in one-out
v podmienkach SR bude rozpracovaná v rámci
pilotného testovania metodiky ex post hodnotenia
existujúcich regulácií a predložená v rámci finálnej
verzie predmetnej metodiky do konca roka 2020.
Z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 –
2024 vyplýva, že tento princíp by mal byť zavedený od
1. 1. 2021.
Indikátor – na každom rezorte 1 pilotný projekt
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5.

Formulovať
návrhy MH SR
opatrení na zlepšenie
podnikateľského
prostredia.

Členovia
30. 6.
Medzirezortnej každoročne
pracovnej
skupiny
na
najvyššej úrovni
pre
Doing
Business

Uznesením vlády SR č. 51/2019 bol schválený III. Úloha splnená.
antibyrokratický balíček opatrení na zlepšenie
podnikateľského prostredia. Zameriava sa na
elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri
začatí podnikania a otváraní prevádzok, pričom časť
opatrení je výsledkom vlastných zistení rezortu
hospodárstva.
Priniesť
by
mali
významné
zjednodušenie pravidiel pri povoľovaní podnikania,
ubudnúť by mali rôzne povinnosti a predkladanie
potvrdení napríklad v oblasti hygieny alebo
stavebného konania. Do konca roka 2019 by sa do
praxe malo zaviesť 31 opatrení. Podnikateľom majú
zmeny ušetriť 50 miliónov eur ročne.
MH SR v sledovanom období začalo pripravovať IV.
balíček, ktorý je v štádiu interného schvaľovania
rezortu.
Indikátor – počet návrhov opatrení = celkom 94
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Strategický cieľ 2.1.4 Implementovať inovatívne prístupy k tvorbe regulácií

Č.

1.

2.

3.

Úlohy AP

Gestor

Spolupráca

Vypracovať
metodiku MH SR
posudzovania
rizika
navrhovaných materiálov.

Vypracovať
princípy MH SR
tvorby legislatívy odolnej
voči budúcim zmenám
prostredia.

Prehodnotenie metodiky ÚPVII
posudzovania vplyvov na
informatizáciu spoločnosti
podľa JM o vplyvy na
digitalizáciu
(DIA
–
Digital
Impact
Assessment).

MH SR

Termín
plnenia

Stav plnenia k 31. 12. 2019

Slovné
vyjadrenie
a aktualizácia
termínu

31. 12. 2020 Vzhľadom k časovému posunu vypracovania
niektorých metodík sa navrhuje nový termín.
Navrhuje sa
nový termín Indikátor – vypracovaná metodika = N/A
plnenia.

Úloha pre účely
hodnotenia
irelevantná.

31. 12. 2020 Vzhľadom k časovému posunu vypracovania
niektorých metodík sa navrhuje nový termín.
Navrhuje sa
nový termín Indikátor – vypracované princípy =N/A
plnenia.

Úloha pre účely
hodnotenia
irelevantná.

31. 03. 2020 Vzhľadom k časovému posunu vypracovania
niektorých metodík sa navrhuje nový termín.
Navrhuje sa
nový termín
plnenia.

Úloha pre účely
hodnotenia
irelevantná.

Nový termín do
31. 12. 2021

Nový termín do
31. 12. 2021

Nový termín do
31. 12. 2021
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4.

5.

6.

Dopracovanie metodiky MH SR
posudzovania vplyvov na
podnikateľské prostredia
podľa JM o metodiku
posudzovania vplyvov na
inovácie – Innovation
Impact Assessment (IIA).

31. 03. 2020 Vzhľadom k časovému posunu vypracovania
niektorých metodík sa navrhuje nový termín.
Navrhuje sa
nový termín Indikátor – aktualizovaná metodika = N/A
plnenia.

Úloha pre účely
hodnotenia
irelevantná.

Vypracovať
metodiku MH SR
uplatňovania
behaviorálnych prístupov
tvorby regulácií.

31. 12. 2020 Vzhľadom k časovému posunu vypracovania
niektorých metodík sa navrhuje nový termín.
Navrhuje sa
nový termín Indikátor – vypracovaná metodika = N/A
plnenia.

Úloha pre účely
hodnotenia
irelevantná.

Implementovať vybrané MH SR
behaviorálne
prístupy
tvorby regulácií pri tvorbe
vybranej
regulácie
v kompetencii MH SR
podľa platnej metodiky –
pilotný projekt.

31. 12. 2021 Vzhľadom k časovému posunu vypracovania
niektorých metodík sa navrhuje nový termín.
Navrhuje sa
nový termín Indikátor – implementovaná právna norma = N/A
plnenia.

Úloha pre účely
hodnotenia
irelevantná.

Nový termín do
31. 12. 2021

Nový termín do
30. 06. 2021

Nový termín do
31. 12. 2021
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Strategický cieľ 2.1.5 Vytvoriť podmienky na zapojenie ďalších subjektov do aktivít lepšej regulácie

Č.

1.

2.

Úlohy AP

Gestor

Spolupráca

Vypracovať
metodiku MH SR
posudzovania
vplyvov
návrhov regulácií na
úrovni
územnej
samosprávy.
Vypracovať
metodiku MH SR
posudzovania
vplyvov
návrhov
regulácií
poslaneckých návrhov.

Termín
plnenia

Stav plnenia k 31. 12. 2019

31. 12. 2019 Metodika bude nadväzovať na novelu JM.
Navrhuje sa Indikátor – vypracovaná metodika = NIE
nový termín
plnenia.

MF
SR,
MPSVR SR,
MŽP SR, MV
SR,
ÚPVII
a združenie na
podporu MSP
(ako členovia
komisie RIA)

Metodika je rozpracovaná, nie je však k nej možné
získať žiadne best practice z iných krajín a teda je
Navrhuje sa predpoklad, že bude jedinečná. MH SR pripravilo
nový termín štatistické dáta pre metodiku, zúčastnili sme sa
plnenia.
diskusie s poslancami na 2. FFM s OECD. Táto
metodika je z pohľadu podnikateľského prostredia
druhou najžiadanejšou (po ex post a one in – one out
princípe).
Indikátor – vypracovaná metodika = NIE
31. 8. 2019

Slovné
vyjadrenie
a aktualizácia
termínu
Úloha
nesplnená.
Nový termín do
31. 03. 2021
Úloha
nesplnená.
Nový termín do
31. 08. 2020
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Prierezové úlohy

Č.

1.

Úlohy AP

Gestor

Efektívne implementovať, MH SR
monitorovať
a vyhodnocovať
uplatňovanie
akčného
plánu RIA 2020 –
Stratégia lepšej regulácie

Spolupráca

ÚOŠS

Termín
plnenia

Každoročne
v rámci
Správy o stave
podnikateľské
ho prostredia
v SR
a Výročnej
správy
komisie

Stav plnenia k 31. 12 2019

Správa o stave podnikateľského prostredia (2018)
vrátane informácie o pokroku v agende lepšej
regulácie bola predložená na rokovanie vlády SR
v zmysle uznesenia vlády SR č. 792/2002. vláda ju
schválila uznesením č. 151/2019. V súčasnosti MH SR
pripravuje správu za rok 2019.

Slovné
vyjadrenie
a aktualizácia
termínu
Úloha
sledované
obdobie
splnená.

Indikátor – informatívna správa na rokovanie vlády SR
= ÁNO
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za

2.

Na základe RIA 2020 – ÚV SR, MH SR
Stratégie lepšej regulácie MS SR
aktualizovať
vládne
dokumenty – Smernica na
prípravu a predkladanie
materiálov na rokovanie
vlády SR, Metodický
pokyn
na
prípravu
a predkladanie materiálov
na rokovanie vlády SR a
Legislatívne
pravidlá
vlády SR.

30. 09. 2020

Podľa navrhnutého termínu.
Indikátor – aktualizované vládne dokumenty = N/A

Úloha pre účel
hodnotenia
irelevantná.
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