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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 383 
z 8. júna 2022 

 

k návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 

vplyvov 

 
Číslo materiálu: 21265/2022 

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 

vplyvov; 

B. ukladá 

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva 

B.1. zabezpečiť uverejnenie úplného znenia Jednotnej metodiky na posudzovanie 

vybraných vplyvov na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR  

 ihneď po schválení vládou 

B.2. zabezpečiť zriadenie a uverejnenie Registra regulácií podnikateľského 

prostredia pre ex post hodnotenie 

 do 30. júna 2022 

B.3. v súvislosti s implementáciou princípu ochrany pred neopodstatneným 

goldplatingom uzavrieť zmluvu o poverení sprostredkovateľa na plnenie 

niektorých úloh vykonávateľa medzi Ministerstvom hospodárstva SR ako 

vykonávateľom príslušnej reformy Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky a Úradom vlády SR - Úradom podpredsedu vlády, ktorý neriadi 

ministerstvo ako sprostredkovateľom, ktorou sa zabezpečí  presun miesta 

jedného experta v oblasti práva SR a EÚ z Ministerstva hospodárstva SR 

na Úrad vlády SR - Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo spolu 

s pomernou sumou finančných prostriedkov 

 do 31. júla 2022 



VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

Uznesenie vlády SR číslo 383/2022  strana 2 

členom vlády 

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy  

B.4. zabezpečiť dôsledné uplatňovanie Jednotnej metodiky na posudzovanie 

vybraných vplyvov v znení účinnom od 10. júna 2022  

 od 10. júna 2022 

podpredsedovi vlády 

B.5. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva pripraviť 

a predložiť na rokovanie vlády návrh zmien Legislatívnych pravidiel vlády SR 

tak, aby sa implementoval princíp ochrany pred neopodstatneným 

goldplatingom pri transpozícií smerníc a uplatňovanie tohto princípu 

prostredníctvom tabuľky zhody v súlade s komponentom č. 14 Plánu obnovy 

a odolnosti Slovenskej republiky, schválenom uznesením vlády SR č. 221 z 28. 

apríla 2021  

 do 30. novembra 2022. 

Vykonajú: členovia vlády 

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy 


