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Ciele projektu  
 
 Analyzovať a identifikovať limity a obmedzenia súčasných praktík sociálneho 

dialógu na Slovensku (alebo ako to dnes funguje?) 
 

 Navrhnúť zlepšenie tripartitného dialógu prostredníctvom využitia merania 
regulačného zaťaženia ( alebo ako by to mohlo fungovať v budúcnosti?) 

 
Filozofia projektu – čo je zmysluplný sociálny 
dialóg z pohľadu podnikateľov 

 
 Sociálny dialóg na Slovensku prebieha vo väčšine prípadov na základe 

politického rozdelenia síl medzi sociálnymi partnermi.  

 

 Hodnotenie dopadov regulácií v rámci sociálneho dialógu prináša do diskusie 
odbornosť a hodnotenie predkladaných legislatívnych návrhov v zmysle ich 
reálneho obsahu a reálneho vyčísleného dopadu na podnikateľské a sociálne 
prostredie.  



Definícia:  

Posudzovanie všetkých vplyvov legislatívneho charakteru na podnikateľské prostredie s 
cieľom zistiť vyčíslené dopady prijímaných noriem na podnikateľské subjekty. 

 

Ex post posudzovanie:  

Zistenie už existujúceho zaťaženia podnikateľského prostredia predstavuje meranie 
reálnych dopadov na podnikanie vzhľadom na už implementované zákony, 
administratívne predpisy a regulácie všeobecne. 

 

Ex ante posudzovanie:  

Vopred odhaliť problémy, ktoré by so sebou mohli niesť predkladané legislatívne 
i nelegislatívne materiály voči podnikateľským subjektom.  

 

Celkové náklady regulácie:  

- Priame finančné náklady (poplatky, dane, pokuty) 

- Náklady plnenia regulácie (Administratívne, regulačné náklady – plnenie regulácie) 

- Dlhodobé štrukturálne náklady  



EX ANTE  

hodnotenie 

Definovanie Bázy 

EX POST  

celkové hodnotenie 

regulácií 



 konkurencieschopnosť / Ázia, rozvojové krajiny, krajiny v rámci 
regiónu V4 

 

 relevantné vynakladanie zdrojov na produktívne činnosti prinášajúce 
zisk (pre štát dane a odvody) a tvorba efektívnych pracovných miest  

 

 myslime najprv v malom (veľa krát je legislatíva prijímaná vzhľadom na 
veľkých podnikateľov)  

 

 nerobme nadprácu – gold plating  

 

 ak štát niečo pýta – pýtajme to len raz  

 

 nerobme časté zmeny: napr. Živnostenský zákon (1991) bol 
novelizovaný od svojho vydania už 95 krát, Zákon o sociálnom poistení 
(2003) 50 krát, Zákon o dani z príjmov (2003) 44 krát. 

 

 

 



 Legislatívny monitoring a stanoviská (EX ANTE proces)  
◦ RÚZ, AZZZ, ZPS, Hlavné problémy:   

 Zrýchlené pripomienkové konania  
 Doložky vplyvov na PP 
 Smernice EU a nedostatočné pripomienkové konanie vzhľadom na dopad na PP 

 

 NADSME projekt – EX POST meranie veľkosti regulačného zaťaženia na 12 
najdôležitejších zákonoch v roku 2010 (Obchodný zákonník, Živnostenský zákonník, 
DPH, Daň z príjmu, Zákonník práce a pod.), Hlavné zistenia:   
◦ len tieto predpisy obsahujú celkovo 1942 povinností 
◦ celkové náklady spojené s ich dodržiavaním sa odhadujú na cca 28 % HDP (18,5 

mld. euro) 
◦ samotné štátne štatistiky pre makro-pohľad nesedia  

 

 Politici pod Lupou – Projekt partnerských organizácií hodnotiaci dopady zákonov na 
podnikateľské prostredie viac info na www.hayek.sk 

 

 Obmedzené možnosti podnikateľského sektora pri výpočtoch dopadov regulácií na 
PP vzhľadom na legislatívnu smršť(cca. 600 regulácii ročne), celkový rozsah 
existujúceho regulačného rámca a toho, že podnikatelia majú primárne podnikať a 
nie merať svoju záťaž   

 



 

 

 

 Nedostatočná  

 



 Konsolidácia verejných financií cez vyššie 
dane  

 

 Kompenzácia by bola vhodná cez nižšie 
regulácie  

 

 Nižšie regulácie – relevantná diéta štátnej 
správy   

 




