Príloha
3. Akčný plán implementácie RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie
Plnenie úloh a aktualizácia termínov
Strategický cieľ 2.1.1 Zvýšiť povedomie verejnosti o lepšej regulácii
Č.
1.

2.

Úlohy AP

Gestor

Spolupráca

Termín
plnenia

Stav plnenia

Indikátor

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

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

Plní sa.

Počet školení

MH SR pripravuje
verejné
obstarávanie
na
realizáciu školení,
ktoré
sú
naplánované od
septembra 2019

Počet účastníkov

Zvyšovať
povedomie
a komplexnú MH SR
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 SR, priebežne
MŽP SR, MV SR
a
ÚPVII
(ako
členovia
komisie
RIA)

Plní sa.

Počet školení

MH
SR
v priebehu
roka
2018 na viacerých
fórach
prezentovalo
Stratégiu
lepšej
regulácie
RIA
2020,
činnosť

Počet účastníkov

Zatiaľ
neplnené, až po
verejnom
obstarávaní

Zatiaľ
neplnené, až po
verejnom
obstarávaní
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Komisie RIA.
3.

4.

5.

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

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

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

priebežne

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

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

Plní sa.

Počet školení

Komisia
RIA
v roku
2018
realizovala
4
konzultácie
s predkladateľmi
regulácií.

Počet účastníkov

Plní sa ad hoc,
podľa
potreby
a požiadavky. Ide
najmä
o usmernenia pri
doložke vybraných
vplyvov.

Zatiaľ
neplnené, až po
verejnom
obstarávaní
Počet školení
Počet
účastníkov
Zatiaľ
neplnené, až po
verejnom
obstarávaní

Vypracovaný
MH SR pripravilo manuál školení
v spolupráci
Vypracovaný
s komisiou
RIA dokument
školiaci materiál, o lepšej
ktorý bude slúžiť regulácii
pre
potreby k adaptačnému
vzdelávania.
vzdelávaniu
Školiaci materiál
bude predmetom
ďalšieho doplnenia
v zmysle
požiadaviek
Splnené.
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Národného
projektu MH SR
z OP
EVS
„Zlepšovanie
podnikateľského
prostredia
na
Slovensku
a hodnotenie
politík
v kompetencii
Ministerstva
hospodárstva SR“
6.

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

ÚV SR, ÚOŠS

od 01. 12. V plnení.
Počet
2018
MH SR pripravilo vyškolených
návrh podkladu do zamestnancov
adaptačného
vzdelávania. Zatiaľ
však
nebol
distribuovaný na
OÚOŠS a ani na
ÚV
SR,
ako
gestora vyhlášky
o adaptačnom
vzdelávaní.
Samostatne
si
agendu
lepšej
regulácie
do
adaptačného
vzdelávania
realizovalo
MO
3

SR.
Navrhujeme nový
termín do 31. 12.
2019
z dôvodu
potrebnej
komunikácie s ÚV
SR,
ktorý
má
problematiku
vo
svojej gescii.
7.

Vypracovať
procesu.

metodiku

konzultačného MH SR

8.

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

9.

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

30.
2019

06. MH SR pripravilo Vypracovaná
návrh
metodiky, metodika
avšak
v sledovanom
období
nebol
predložený
do
schvaľovacieho
procesu
členom
Komisie RIA.

31.
2020

12. Podľa navrhnutého Na
každom
termínu.
rezorte 1 pilotný
projekt

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

Plní sa.

Zverejnená
správy informácia

V rámci
o stave
podnikateľského
prostredia
a na
webovom
sídle
MH SR

4

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

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

Združenie
podporu MSP

priebežne

Plní sa.

Počet
zverejnených
Informácie
o aktivitách
MH informácií
SR v oblasti lepšej
regulácie
sú
zverejnené
na
webovom
sídle
MH SR v časti
tlačové správy.

na priebežne

Plní sa.

Počet
Realizátorom testu vypracovaných
testov MSP
MSP je SBA.

Strategický cieľ 2.1.2 Zvýšiť kvalitu procesu ex ante posudzovania vplyvov
Č.
1.

Úlohy AP

Gestor

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

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

Termín
plnenia
01. 07.
2018
a najnes
kôr do
31. 03.
2020

Stav plnenia

Indikátor

Novelizácia
MH SR, Centrum pre JM
hospodárske
otázky
pripravilo
na
rokovanie
porady
vedenia
MH
SR
aktualizáciu JM, ktorá
zatiaľ nebola z dôvodu
Plní sa.
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personálnej a časovej
náročnosti predložená
do
schvaľovacieho
procesu a mala by tiež
nadväzovať
na
zavedenie
nového
vplyvu na rodinu od
01. 03. 2019.
2.

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

3.

4.

Aktualizovaný
V
roku
2018 Rokovací
nevznikla
potreba poriadok
aktualizovať Rokovací Komisie RIA
poriadok
komisie
RIA,
ani
interné
procesy
spojené
s činnosťou komisie.

01. 07.
2018
a násled
ne ad
hoc

Plní sa.

Vypracovať metodiku posudzovania kvality MH SR
vypracovania doložiek a analýz vybraných
vplyvov pre účely zhodnotenia procesu.

30. 06.
2018

Ide o úlohu, ktorej Vypracovaná
navrhujeme
nový metodika
termín: 30. 06. 2019

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

31. 03.
2019
a každor
očne

V sledovanom
období splnené

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

Výročná
správa
Komisie RIA bola
vypracovaná Centrom
pre
hospodárske
otázky a je zverejnená
na webovom sídle
MH SR
https://www.mhsr.sk
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/uploads/files/JEZkT
tNq.pdf
Vypracovať metodické pokyny spresňujúce MH SR
postupy a procesy súvisiace s posudzovaním
vplyvov (napr. výkladové stanoviská, často
kladené otázky).

01. 07.
2018
a násled
ne ad
hoc

Vypracovať
goldplatingu.

vyhodnocovania MH SR

31. 03.
2020

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

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

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

01. 05.
2018

5.

6.

8.

metodiku

Plní sa.

Vypracované
2018 metodické
potreba pokyny

V
roku
nevznikla
aktualizovať
existujúce metodické
pokyny zverejnené na
webovom sídle MH
SR
https://www.mhsr.sk
/podnikatelskeprostredie/jednotnametodika/vykladovestanoviska

Vypracovaná
metodika
Počet návrhov

Splnené.
Vláda SR uznesením
č. 50/2019 schválila
Audit
legislatívy
z pohľadu
goldplatingu.
Plní sa.
MH SR
návrh
hodnotenia
pozitívnych

Vypracovaná
pripravilo metodika
metodiky
vplyvov
7

o ktorom
je však
potrebné diskutovať
s ostatnými
členmi
komisie RIA. Ide
najmä o zapracovanie
do znenia JM. Z tohto
dôvodu navrhuje nový
termín: 31. 05. 2019.
01. 03.
2019

Podľa navrhovaného
termínu.

Postupovať pri vypracovaní vybranej MH SR
regulácie
v kompetencii
MH
SR
a posudzovaní jej vplyvov na základe
vypracovaných metodík podľa tejto stratégie
– pilotný projekt.

31. 12.
2020

Podľa navrhovaného 1
pilotný
termínu.
projekt.

11 Vypracovať metodiku správneho postupu MH SR
. posudzovania doložiek a analýz vybraných
vplyvov z pohľadu komisie RIA počas
schvaľovacieho procesu.

MF SR, MPSVR 31. 12.
SR, MŽP SR, 2018
MV SR, ÚPVII
a združenie na
podporu MSP
(ako
členovia
komisie RIA)

9.

10.

12.

Vypracovať
alternatívnych
materiálov.

Prehodnotenie
sociálnych

metodiku
riešení

metodiky
vplyvov

identifikácie MH SR
predkladaných

posudzovania MV SR
a metodiky Úrad

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

– MH
MPSVR

Úloha zatiaľ neplnená.
Nový
termín:
30. 09. 2019

Vypracovaná
metodika

Vypracovaná
metodika

SR, 31. 12.
SR,
8

posudzovania vplyvov na služby verejnej
správy na občana o vplyvy na občiansku
spoločnosť ako celok a preskúmanie
možnosti zavedenia novej analýzy vplyvov
na občiansku spoločnosť.

splnomocnen MV SR
ca vlády pre
rozvoj
občianskej
spoločnosti

2019

Strategický cieľ 2.1.3 Zaviesť systematické ex post hodnotenie regulácií
Č.
1.

Úlohy AP

Gestor

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

Spolupráca

Termín
plnenia
31. 12. 2018

Stav plnenia

Indikátor

Termín
Vypracovaná
posunutý
na metodika
základe v rámci
uznesenia vlády
SR č. 563/2018
k návrhu na
zrušenie
a zmenu
niektorých úloh
z
uznesení
vlády SR.
Nový termín:
31. 12. 2019
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2.

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

31. 12. 2019

Úloha
Na
každom
nadväzuje
na rezorte 1 pilotný
predchádzajúcu, projekt
ktorej
termín
bol
o rok
posunutý.
Nový termín:
31. 12. 2020

3.

Zasielať výsledky a analýzy
hodnotenia MH SR.

4.

Zaviesť princíp one-in
legislatívneho procesu.

5.

ex

one-out

post ÚOŠS

do MH SR
pilotný
projekt

Formulovať návrhy opatrení na zlepšenie MH SR
podnikateľského prostredia.

Následne
ÚOŠS

priebežne

Nadväzuje na
predchádzajúce
dve úlohy.

31.12. 2019

Podľa
navrhnutého
termínu

všetky 31. 12. 2021

Členovia
30.6.
Medzirezortnej
každoročne
pracovnej skupiny na
najvyššej úrovni pre
Doing Business

Na
každom
rezorte 1 pilotný
projekt

V sledovanom Počet návrhov
opatrení.
období
splnené.
Uznesením
vlády
SR
č. 228/2018 bol
schválený
II.
antibyrokratický
balíček opatrení
na
zlepšenie
podnikateľskéh
o
prostredia
s 23
opatreniami.
Zároveň
MH
10

SR
začalo
pripravovať III.
balíček.

Strategický cieľ 2.1.4 Implementovať inovatívne prístupy k tvorbe regulácií
Č.

Úlohy AP

Gestor

Spolupráca

Termín plnenia

Stav plnenia

Indikátor

1.

Vypracovať metodiku posudzovania rizika MH SR
navrhovaných materiálov.

31. 12. 2020

Podľa
navrhnutého
termínu

Vypracovaná
metodika

2.

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

31. 12. 2020

Podľa
navrhnutého
termínu

Vypracované
princípy

3.

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

31. 03. 2020

Podľa
navrhnutého
termínu

4.

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

31. 03. 2020

Podľa
navrhnutého
termínu

Aktualizovaná
metodika

5.

Vypracovať
metodiku
uplatňovania MH SR
behaviorálnych prístupov tvorby regulácií.

31. 12. 2020

Podľa
navrhnutého
termínu

Vypracovaná
metodika

6.

Implementovať

31. 12. 2021

Podľa

Implementovaná

vybrané

behaviorálne MH SR

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

navrhnutého
termínu

právna norma

Strategický cieľ 2.1.5 Vytvoriť podmienky na zapojenie ďalších subjektov do aktivít lepšej regulácie
Č.

Úlohy AP

Gestor

1.

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

2.

Vypracovať metodiku posudzovania vplyvov MH SR
návrhov regulácií poslaneckých návrhov.

Spolupráca

Termín plnenia
31. 12. 2019

MF SR, MPSVR SR, 31. 8. 2019
MŽP SR, MV SR,
ÚPVII a združenie
na podporu MSP
(ako
členovia
komisie RIA)

Stav plnenia

Indikátor

Metodiku
Vypracovaná
pripravuje odbor metodika
podnikateľského
prostredia
Metodiku
Vypracovaná
pripravuje odbor metodika
podnikateľského
prostredia

Prierezové úlohy
Č.
1.

Úlohy AP

Gestor

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

Spolupráca
ÚOŠS

Termín plnenia

Stav plnenia

Každoročne
v rámci Správy
o stave
podnikateľského
prostredia v SR

Bude splnené.

Indikátor

Informatívna
na
Správa o stave správa
podnikateľského rokovanie vlády
SR.
prostredia
vrátane
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2.

Na základe RIA 2020 – Stratégie lepšej ÚV
SR, MH SR
regulácie aktualizovať vládne dokumenty – MS SR
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.

a Výročnej
správy komisie

informácie
o pokroku
v agende lepšej
regulácie bude
predložená na
rokovanie vlády
SR
v zmysle
uznesenia vlády
SR č. 792/2002.

30. 09. 2020

Podľa
navrhnutého
termínu.

Aktualizované
vládne
dokumenty
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