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PREDHOVOR
Výročná správa prezentuje aktivity, ktoré Centrum lepšej regulácie (ďalej len „CLR“) –
analytický odbor Slovak Business Agency (ďalej len „SBA“) realizovalo v roku 2018.
CLR bolo založené za účelom plnenia cieľov agendy lepšej regulácie pre mikro, malé
a stredné podniky (ďalej len „MSP“), ktorú zastrešuje Iniciatíva Európskej Komisie „Small Business Act“ pre Európu, spolu s Odporúčaním „Lepšia regulácia”, ako aj Odporúčanie Rady
OECD pre regulačnú politiku a vládnutie. Sprievodným heslom tejto agendy je vytváranie regulačných pravidiel podľa zásady „najskôr myslieť v malom“, t. j., aby orgány verejnej správy
reagovali na potreby MSP a prispôsobili nástroje verejnej politiky práve ich potrebám. Takýto postup je možný najmä prostredníctvom regulácie nielen z obsahovej stránky nastavenej tak,
aby prihliadala na špecifiká MSP (zjednodušené pravidlá, napr. vo forme výnimiek z povinností, prechodných období, znížených sadzieb, zjednodušených formulárov, atď.), ale tiež z procesnej stránky, t. j. postupu prijímania regulácie, do ktorého majú mať možnosť zapojiť sa
aj zástupcovia MSP či MSP samotné (nielen zástupcovia združení veľkých zamestnávateľov).
V reakcii na spomenuté iniciatívy Slovenská republika prijala právny základ v podobe zákona o podpore MSP, ktorého právomoci v zmysle § 9 ods. 1 sú Zmluvou o zabezpečení realizácie vybraných činností Lepšej regulácie medzi MH SR a SBA zverené práve CLR, ktorého úlohy vyplývajú najmä z členstva v Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov pri
legislatívnej rade vlády SR (ďalej len „Stála pracovná komisia“). V rámci Stálej pracovnej komisie
zastrešuje hodnotenie posudzovania vplyvov na MSP v súlade s podmienkami ustanovenými
v základnom procesnom dokumente, prijatom v podobe uznesenia vlády SR – tzv. Jednotnej
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Strategický dokument RIA 2020 – Stratégia
lepšej regulácie, ktorý začiatkom roka 2018 schválila vláda SR, by v budúcich rokoch mal vniesť
do procesu prípravy legislatívy zásadu jej jednoduchosti, zrozumiteľnosti a transparentnosti.
S úmyslom nastoliť zmeny nielen po procesnej stránke, ale tiež z hľadiska obsahu samotných
regulácií, prijala vláda svojím uznesením Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II. – ako tzv. II. antibyrokratický balíček opatrení. So zmenou vlády nedošlo k zásahu do
Programového vyhlásenia vlády SR.
Rok 2018 bol tretím kalendárnym rokom fungovania CLR, pričom plány pokračovať
a zlepšovať sa vo výkone zadefinovaných činností po kvalitatívnej, ako i kvantitatívnej stránke v nasledujúcich rokoch sú ambiciózne. Napriek času venovanému administratíve súvisiacej
s uchádzaním sa o projekt v rámci OP Efektívna verejná správa, ku ktorému bol schválený projektový zámer monitorovacím výborom RO 21.5.2015, ako aj reformný zámer 13.4.2017 hodnotiacou komisiou RO a splnená požiadavka zástupcov RO k doručeniu finálneho opisu a rozpočtu k projektu k 30.4.2017 a maximálne proaktívnemu prístupu CLR, bola SBA informovaná
monitorovacím výborom RO o zrušení projektu dňa 26.09.2018. CLR si napriek tomu svoje úlohy
zverené mu či už na základe horeuvedených právnych dokumentov, interným organizačným
poriadkom SBA, resp. vyplývajúce z vlastnej iniciatívy, plní úspešne a v tomto smere plánuje
pokračovať.
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O CENTRE LEPŠEJ REGULÁCIE
Názov:
Organizácia:
Sídlo:
E-mail:
Web stránka:

CLR
Slovak Business Agency
Karadžičova 2, 821 09 Bratislava
clr@sbagency.sk
www.lepsiezakony.sk

CLR je špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci SBA. CLR vzniklo v októbri 2015
v nadväznosti na plnenie cieľov, ktoré predpokladá iniciatíva Európskej únie na podporu malého
a stredného podnikania (MSP) s názvom Small Business Act. Tvorí ho tím odborníkov z oblasti legislatívy a merania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie, tzv. Business Impact Assessment.
Poslaním CLR je znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie
podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.
MEDZI HLAVNÉ AKTIVITY CLR PATRÍ:
•

identifikácia opatrení legislatívnej a nelegislatívnej povahy s dopadom na prostredie MSP,

•

realizácia Testu vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na MSP
(Test MSP),

•

vytváranie priestoru na konzultácie predkladateľa s podnikateľmi k návrhom alebo
k existujúcim zneniam právnych predpisov a materiálom nelegislatívnej povahy,

•

zabezpečovanie spätnej väzby na základe výsledkov konzultácií vo vzťahu k príslušným
ústredným orgánom štátnej správy,

•

realizácia hodnotenia a kvantifikácia vplyvov navrhovaných a existujúcich právnych
predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na MSP,

•

tvorba návrhov opatrení na zníženie regulačnej záťaže podnikov za účelom zvýšenia
konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu,

•

v súlade s iniciatívou Small Business Act presadzovanie zásady „najskôr myslieť
v malom“ v právnom poriadku Slovenskej republiky, t. j. zohľadňovanie špecifických
potrieb a požiadaviek MSP,

•

hodnotenie a kvantifikácia nadmernej aproximácie právnych predpisov Európskej
únie do právneho poriadku Slovenskej republiky (tzv. gold-plating), a

•

zvyšovanie povedomia o agende lepšej regulácie voči MSP u slovenskej verejnosti.
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HODNOTY
A. Objektívnosť
Nestranná argumentácia založená na dokladovaných dôkazoch a dátach za účelom zvýšenia dôveryhodnosti a spoľahlivosti výstupov analytickej činnosti.
B. Nezávislosť
Spolupráca s inými subjektmi (predkladateľmi opatrení ako predstaviteľmi verejnej moci
či podnikateľmi) ako ani pôvod zriaďovateľov (Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie
podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz) nemá vplyv na obsah výstupov.
C. Odbornosť
Konzistentnosť v prezentácii relevantných a objektívnych informácií s uvádzaním ich pôvodných zdrojov.
D. Užívateľská jednoduchosť
Úžitok tak pre účely odbornej diskusie s predkladateľmi regulácií, ako aj s podnikateľskou
verejnosťou s cieľom poskytovania nástrojov na optimalizáciu regulačnej záťaže v zrozumiteľnej a praktickej forme.
E. Myslieť v malom
Presadzovanie záujmov a potrieb najmä MSP v legislatívnom procese s cieľom zníženia
nadmernej regulačnej záťaže voči týmto subjektom.
F. Proporcionalita
Partnerstvo so spolupracujúcimi subjektmi v oblastiach a v rozsahu, ktoré zabezpečia
zníženie regulačného zaťaženia podnikateľského prostredia s ohľadom na možnosti dosiahnutia optimálneho výsledku pri existujúcich vstupoch (čas, priority, rozsah vplyvu regulácie,
personálne kapacity, existujúci stupeň odbornosti v danej oblasti či už zástupcov CLR, ako
aj partnerov a úroveň ich spolupráce).

-5-

SPRÁVA O ČINNOSTI
CENTRA LEPŠEJ REGULÁCIE SBA ZA ROK 2018

ĽUDIA A SPOLUPRÁCA
Pilotné spustenie fungovania CLR v rámci posudzovania predkladaných materiálov
s vplyvom na MSP začalo v októbri 2015 s dvoma zamestnancami. Na činnostiach CLR sa
v roku 2018 podieľali 2 analytici a 2 právnici, ktorí spolupracovali so sekretariátom Stálej pracovnej komisie, s predkladateľmi novej regulácie spomedzi orgánov štátnej a verejnej
správy a so zástupcami podnikateľských organizácií počas konzultácií v rámci prípravy novej regulácie ako aj počas hodnotenia už existujúcej regulácie.
S prvými dvoma skupinami spolupracovalo CLR počas predbežného pripomienkového konania vo forme posudzovania správnosti identifikovaných a reálnosti zachytených vplyvov predkladaných materiálov v priložených analýzach vplyvov na podnikateľské prostredie
a v prípade potreby ich detailného kvantitatívneho a kvalitatívneho posúdenia, vyhodnotenia prítomnosti efektu gold-platingu aj v Teste MSP (ex ante), pri existujúcich nadmerne zaťažujúcich
reguláciách v Analýze nákladov a prínosov (ex post). S Odborom podnikateľského prostredia
Ministerstva hospodárstva SR spolupracovalo pri tvorbe školiaceho manuálu k Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov, konkrétne za účelom priblížiť proces posudzovania vplyvov na MSP ako aj samotný Test MSP predkladateľom a desiatkami návrhov prispelo
k Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II. a III. z dielne Ministerstva
hospodárstva SR.
So zástupcami podnikateľov spolupracovalo CLR v pozícii odborného konzultanta vo
forme vyhodnotenia vyzbieraných podnetov byrokratických nezmyslov, pre ktoré je v každoročnej ankete SBA partnerom vyhlasovateľa - Združenia mladých podnikateľov Slovenska.
Zároveň zástupcov podnikateľov pravidelne v zrozumiteľnej a praktickej forme informovalo
o pripravovaných zmenách regulácie v momente zverejnenia predbežnej informácie, ktorej
objasnenie či doplnenie si vyžiadalo od predkladateľa a spolupracovalo pri zjednotení postojov
zo strany dotknutých podnikateľov a zvýšení tak šancí na akceptáciu nimi predložených pripomienok v rámci konzultácií.
Väčšinu komunikácie voči podnikateľom viedlo on-line formou cez svoje aktívne sociálne
siete a internetovú stránku, ako aj osobne účasťou na rôznych konferenciách či diskusiách,
napr. CSR Summit 2018.
CLR za tri a pol roka svojho pôsobenia v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie
vybraných vplyvov a zákonom o podpore MSP vyrokovalo niekoľko kompromisov v regulácii
v prospech MSP a stalo sa akýmsi „mostom“ medzi MSP a predkladateľmi. Aj z tohto dôvodu
CLR neustále hľadá zdroje na rozširovanie svojich aktivít, o ktoré sa momentálne uchádza napríklad zo zdrojov Structural Reform Support Service.
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AKTIVITY
V priebehu roka 2018 CLR na dennej báze posudzovalo informácie o príprave materiálu (od 1.4.2016 vo forme predbežnej informácie zverejnenej na portáli slov-lex vytvorenom v nadväznosti na prijatie zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov), na základe vyžiadania si podrobných informácií (formou konkrétnych otázok) k ich stručnému obsahu so zacielením
na potenciál vplyvov na MSP podrobilo problematiku hlbšiemu štúdiu a identifikovalo potrebu
odporúčať vykonanie konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi. Zároveň sa CLR
aktívne zúčastňovalo konzultácií a predkladalo návrhy alternatívnych riešení už počas prípravy materiálov, ktorých zdrojom čerpania bola najmä zásada „najskôr myslieť v malom“, princíp
znižovania administratívnej a finančnej záťaže, ako aj voľne dostupné podnety podnikateľskej
obce či best practices zo zahraničnej právnej úpravy.  
Vzhľadom na členstvo v Stálej pracovnej komisii, ktorej úlohy a kompetencie vyplývajú
z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015
a uznesenia vlády SR č. 76 z 24. februára 2016 (ďalej len „Jednotná metodika“) účinnej od
1.4.2016, ako i zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene
a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore MSP“) účinného
od 1.1.2017, sa CLR z procesného hľadiska venovalo v roku 2018 už minimálne metodickému
poradenstvu pri výklade Jednotnej metodiky predkladateľom, ktorým z nej vyplýva povinnosť
predkladať materiál s príslušnými analýzami podľa identifikovaných vplyvov, nakoľko plnenie si
tejto povinnosti zo strany predkladateľov sa významne zvyšuje. CLR v rámci svojej právomoci zverenej horeuvedenými právnymi aktami posudzovalo reálnosť zachytených vplyvov vo
všetkých vypracovaných Analýzach vplyvov na podnikateľské prostredie (predbežné pripomienkové konanie prebieha pred MPK, záverečné posúdenie po ňom, v prípade zmeny vplyvov materiálu) a poskytovalo detailné stanoviská obsahujúce návrhy lepšieho zachytenia
vplyvov novej regulácie na podnikateľské prostredie.
Z hľadiska vecného sa CLR aktívne a z vlastnej iniciatívy zapájalo do obsahového pripomienkovania návrhov nových regulácií (konzultácie), následne bolo prizývané na prediskutovanie ním predložených pripomienok na osobitné konzultácie či do pracovných skupín,
v rámci ktorých, i keď vo väčšine prípadov nedošlo k úplnej akceptácii pripomienok a návrhov,
bolo výsledkom zapracovanie niektorých dôležitých podnetov CLR do vlastného materiálu
navrhovanej regulácie, v dôsledku čoho sa nakoniec podarilo v určitej miere znížiť regulačné
dopady na MSP.
Sledovanie a zaznamenávanie plánovaných a schválených právnych predpisov s vplyvom na podnikateľské prostredie, s dôrazom na MSP na dennej báze si ako vlastnú aktivitu
CLR ustálilo v podobe monitoringu legislatívy, z ktorého na základe rôznych kritérií čerpá pri
prezentovaní najdôležitejších zmien v regulácii pre zástupcov podnikateľov cez projekt Národné
podnikateľské centrum, pri odpovedaní na otázky novinárov k tejto téme, ako aj pri tvorbe vlastných autorských článkov.
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V rámci zverených úloh zákonom o podpore MSP a Jednotnou metodikou CLR hodnotilo
posudzované vplyvy prostredníctvom Testu MSP spôsobom ex ante (t. j. v predstihu, vo fáze
prípravy danej regulácie), ako aj formou ex post (t. j. následne, tzv. analýzou prínosov a nákladov
už účinnej regulácie). Test MSP ex ante bol vykonávaný flexibilne, v nadväznosti na zverejnenie predbežnej informácie, podľa ktorej predpokladala navrhovaná regulácia významné vplyvy
na MSP, a teda v rámci 4-týždňovej lehoty plynutia konzultácií bolo jeho vypracovanie jadrom
práce CLR. Naopak, testovanie vplyvov na MSP ex post bolo vykonávané na základe vopred
stanovených problematických regulácií s významným vplyvom na MSP, predstavoval dlhodobú
úlohu, na ktorej CLR pracovalo priebežne popri dennej agende bez vopred ustanoveného termínu dokončenia (pričom v roku 2018 boli predmetom ex post hodnotenia skôr ad-hoc témy
a nie rozsiahle právne oblasti), s výnimkou viac ako 60 podnetov v rámci ankety Byrokratický
nezmysel roka, ktorých deadline na posúdenie bol vopred určený.
V rámci testovania nemožno opomenúť dôležitosť analýz nadmernej regulácie spôsobenej v dôsledku procesu transpozície európskeho práva do slovenských právnych predpisov
(tzv. efekt gold-platingu). Súčasťou týchto analýz je tiež medzinárodné porovnanie právnej
úpravy predmetu regulácie sústredené na komparáciu s členskými štátmi EÚ, s dôrazom na
detailnejšie zachytenie právnej úpravy krajín, ktoré sú podľa OECD príkladnými v oblasti plnenia
odporúčaní Európskej komisie v agende lepšej regulácie.
V ankete Byrokratický nezmysel roka CLR odborne vyhodnotilo „ne/zmyselnosť“ obdržaných, ako i vlastných podnetov, kvantifikovalo rozsah ich vplyvov na dotknuté podnikateľské subjekty a vypracovalo návrhy vecných opatrení na optimalizáciu regulačného
zaťaženia. Rozbory individuálnych právnych inštitútov zaťažujúcich MSP uskutočnilo CLR aj
mimo ankety, pričom iniciatíva vychádzala v týchto prípadoch zo strany zástupcov podnikateľov
alebo z vlastnej vyhľadávacej činnosti.
CLR participovalo na tvorbe návrhu školiaceho manuálu k Testu MSP Jednotnej metodiky k zvýšeniu dôležitosti vypracovania Testu MSP, ako aj ochoty predkladateľov spolupracovať
pri jeho tvorbe, ako i samotnej aktualizácii Jednotnej metodiky, ktorej už druhú významnejšiu
aktualizáciu si vyžaduje aplikačná prax a skúsenosť vyplývajúca z dennodennej práce členov
Stálej pracovnej komisie. CLR tiež svojimi návrhmi prispelo k tvorbe 2. a 3. balíka Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.
CLR sa zapojilo a vyhralo národné kolo súťaže Európskej ceny za podporu podnikania EEPA v kategórii podpora podnikateľského prostredia, pričom cenu si bol zástupca CLR
prevziať na celoeurópskom vyhodnotení v Grazi.
V snahe stále zlepšovať nielen odbornosť tímu, ale aj jeho výstupov, podalo CLR prihlášku
na podporu jeho aktivít prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ (Structural Reform Support Programme 2017-2020), ktorá bola v 1. kole úspešná a v prípade finálneho úspechu bude
významne vplývať na prácu CLR v roku 2019 a 2020.
Výstupy aktivít CLR prezentovalo nielen na svojej novej internetovej stránke či prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj tlačovými správami zverejnenými na internetových portáloch,
v denníkoch a týždenníkoch, či v televíznom spravodajstve. Za účelom informovania verejnosti
o stave lepšej regulácie na Slovensku sa zástupca CLR zúčastnil on-line relácie „Poďme k veci“
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v rámci série diskusií „Búranie mýtov o podnikaní“ na tému Čo čaká firmy, ak sa rozhodnú stať
zamestnávateľmi? K šíreniu povedomia o práci CLR pomohla aj účasť na CSR Summite 2018 organizovanom nadáciou Pontis ako líder stola Čo nám bráni zodpovedne podnikať? V spolupráci
s Neulogy zrealizovalo CLR celodenné podujatie – Policy Hackathon, na tému „Ako zvýšiť zapájanie mikro, malých a stredných podnikov do tvorby zákonov“.
CLR sa zúčastňovalo i ďalších konferencií a seminárov s dôrazom na problematiku podnikania na Slovensku a pravidelne informovalo o ich obsahu prostredníctvom sociálnych sietí.

VÝSTUPY
V roku 2018 sa CLR venovalo celému spektru oblastí regulácie podnikateľského prostredia,
materiálom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (minimálna mzda, príplatky
za prácu, zamestnávanie cudzincov, sociálne poistenie, duálne vzdelávanie, služby zamestnanosti, nelegálne zamestnávanie), Ministerstva financií SR (eKasa, DPH), Ministerstva
spravodlivosti SR (eGovernment, Obchodný zákonník), ale aj Ministerstva zdravotníctva SR
(zákaz používania zubného amalgámu, požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské
telo), Ministerstva vnútra SR (povinnosť ubytovacích zariadení pri nahlasovaní ubytovaných
cudzincov), Ministerstva životného prostredia SR (odpady) a iných ústredných orgánov štátnej
správy (ochrana osobných údajov, kataster nehnuteľností), či podnetom adresovaným podnikateľskými subjektami (alebo identifikovanými ako problematické na základe vlastnej vyhľadávacej činnosti.
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1.

Konzultácie s podnikateľským prostredím

CLR monitoruje na dennej báze zverejňovanie predbežných informácií cez on-line
portál slov-lex. Tie regulácie, v ktorých predkladateľ predpokladá vplyv na niektorú zo sledovaných oblastí (pričom CLR sa sústreďuje len na vplyv na MSP), zasiela členom Stálej pracovnej
komisie súčasne aj jej sekretariát. V prípade potreby detailnejšieho popisu pripravovanej regulácie kontaktuje CLR predkladateľa s konkrétnymi otázkami, pričom ak sa mu na základe týchto
informácií potvrdí vplyv na MSP, nasledujú dva dôležité kroky:
1.

odporúčanie Ministerstvu hospodárstva SR, aby rozhodlo o povinnom vykonaní kon-		
zultácií s podnikateľmi zo strany predkladateľa a

2.

notifikácia relevantných zástupcov potenciálne dotknutých podnikateľských 		
subjektov o pripravovanej regulácii s uvedením jej zrozumiteľného opisu.

Následne CLR začína väčšinou viesť s predkladateľom najskôr on-line konzultácie v podobe otázok k detailom úpravy či prípadným nezrovnalostiam a predkladá svoje námety a pripomienky čo do obsahovej stránky. Ak k problematike CLR samotné nemá obsahové pripomienky, ponechá ich navrhovanie len na relevantné podnikateľské subjekty v danej oblasti (osloví
prípadne odvetvových zástupcov MSP, ak títo nie sú na zozname notifikácie, ktorá je adresovaná
zo strany MH SR). V prípade, ak nepostačujú on-line konzultácie, predkladateľ oslovuje tak CLR,
ako aj podnikateľské subjekty, ktoré prejavili záujem k daným témam v prípade ich otvorenia
materiál konzultovať (sú zapísané v zozname na web stránke Ministerstva hospodárstva SR,
ktorý je otvorený každému podnikateľovi), zúčastniť sa osobných verejných konzultácií. Účelom konzultácií je zvýšenie transparentnosti prípravy návrhov regulácií a vytvorenie priestoru pre
zapojenie dotknutých podnikateľských subjektov do ich tvorby.
CLR sa v priebehu roka 2018 aktívne zúčastnilo osobnou formou 12 konzultácií, v rámci ktorých predložilo konkrétne obsahové pripomienky, napr. sa snažilo o zmenu spôsobu zvyšovania minimálnej mzdy, o čiastočné oslobodenie minimálnej mzdy od povinných
platieb štátu či o výnimky a zjednodušené režimy pre MSP (nariadenie vlády SR, ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019), predložilo niekoľko návrhov pre zjednodušenie procesov v rámci povinností ubytovacích zariadení pri ubytovávaní cudzincov (novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov), vyjadrilo nesúhlas so zvyšovaním pokút,
s predĺžením lehôt, ako aj s rozšírením oprávnení inšpektorov pri výkone inšpekcie práce
či navrhlo uplatniť princíp „one-in, one-out“ ako aj otvorilo diskusiu k inšpekcii voči podnikateľom, ktorí nie sú súčasne zamestnávateľmi, ktorej návrh zrovnoprávnenia bol z novely
napokon vypustený (novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní), tiež po rokoch figurovania problému s neustálym nahlasovaním a odhlasovaním brigádnikov v ankete Byrokratický nezmysel roka aj vďaka pripomienke CLR došlo k zjednodušeniu  (novela zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) a iné.
Komplexnou analýzou s návrhmi alternatívneho riešenia reagovalo CLR voči návrhu zvýšenia povinných príplatkov za prácu v noci, cez víkend a sviatky (novela zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce), a plánovalo rovnako diskutovať k problematike zavádzania
povinných rekreačných poukazov (novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) či k za-
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vedeniu osobitného odvodu pre potravinové reťazce (zákona č. 385/2018 Z. z. o osobitnom
odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov), avšak z dôvodu obídenia procesu podľa Jednotnej metodiky zo strany
predkladateľa a predloženia návrhov priamo cez Národnú radu SR formou poslaneckých návrhov k tomu nemalo zákonnú príležitosť.
A formou na diaľku sa CLR zúčastnilo desiatok konzultácií, najmä mailovou komunikáciou s predkladateľom, ale aj telefonicky, čím potrebu osobnej účasti zo svojej strany vyhodnotilo
ako nie potrebnú.

2.

Posudzovanie vplyvov návrhov regulácií v rámci Analýzy vplyvov 		
na podnikateľské prostredie

V období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 CLR registrovalo 698 samostatných
materiálov, z toho identifikovalo 275 samostatných materiálov s vplyvom na podnikateľské
prostredie, resp. 499 unikátnych, z toho 143 s vplyvom na podnikateľské prostredie identifikovaným CLR.1
Tabuľka č. 1: Počet materiálov predložených predkladateľmi celkovo
01/2018-12/2018

na
posúdenie
CLR

so žiadosťou
v príprave
o udelenie výnimky

so žiadosťou
o skrátené
PPK

na
riadne
PPK

na záverečné
posúdenie

celkovo

698

127

285

48

celkovo s vplyvom
na PP/MSP

275

78

175

22

unikátne

499

0

194

113

129

21

unikátne s vplyvom na PP/MSP

143

0

N.A.

65

72

6

Rozdiely v počtoch vznikajú v dôsledku opakovaného predkladania unikátneho materiálu v prepracovaných verziách v rámci
jedného štádia, alebo predkladania (rôznych verzií) materiálu v nadväzujúcich štádiách.
1
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PRIČOM Z TOHTO POČTU
• 412 materiálov predkladatelia predložili so žiadosťou o posúdenie v rámci predbežného
pripomienkového konania (ďalej len „PPK“) vrátane tých materiálov, ktoré boli predkladateľom predložené opakovane, nakoľko po nesúhlasnom stanovisku Stálej pracovnej komisie
doložku vybraných vplyvov a/alebo analýzy vplyvov prepracovali. A z nich vzhľadom na
»» dĺžku PPK -  predkladatelia predložili 285 materiálov (z toho 129 rovno) do riadneho PPK
a ďalších 127 materiálov (z toho 113 rovno) so žiadosťou o skrátenie PPK, ktorých posúdenie prebieha do 3 pracovných dní;
»» špecifickosť postupu prípravy materiálu v prípade identifikácie vplyvu na podnikateľské
prostredie vyplývajúceho z Jednotnej metodiky (potenciálna potreba vykonania konzultácií s dotknutými subjektmi počas prípravy materiálu) - predkladatelia predložili 175 materiálov s identifikovaným vplyvom na podnikateľské prostredie (z toho 72 rovno) do
PPK a 78 materiálov (z toho 65 rovno) so žiadosťou o skrátené PPK.
• 48 materiálov predkladatelia predložili (z toho 21 rovno) so žiadosťou o záverečné
posúdenie (po ukončení medzirezortného pripomienkového konania, na základe ktorého sa
vplyv materiálu zmenil), taktiež vrátane tých, ktoré boli predkladateľom predložené opakovane, lebo po nesúhlasnom stanovisku Stálej pracovnej komisie doložku vybraných vplyvov a/
alebo analýzy vplyvov prepracovali. A z nich
»» 22 materiálov s identifikovaným vplyvom na podnikateľské prostredie predložil predkladateľ (z toho 6 rovno) na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii vzhľadom na požiadavku subjektov zapojených do medzirezortného pripomienkového konania, kde predkladateľovi boli vytknuté nedostatočne identifikované vplyvy, alebo vplyv na podnikateľské
prostredie vznikol v dôsledku pripomienok v MPK (výnimočne).
• žiadne materiály predkladatelia nepredložili so žiadosťou o udelenie výnimky z Jednotnej metodiky (v porovnaní s r. 2017 boli 4 prípady, v r. 2016 dokonca 14 prípadov, čiže tu
možno zaznamenať pozitívny trend v aplikácii procesných postupov a pravidiel podľa Jednotnej metodiky zo strany predkladateľa, avšak iba za predpokladu, že bolo predkladateľom
ministerstvo alebo iný  ústredný orgán štátnej správy a nie poslanci Národnej rady SR).
• 194 materiálov, o ktorých predkladatelia informovali o začatí ich prípravy.
Medzi týmito materiálmi boli okrem rôznych nelegislatívnych materiálov aj Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Uvedené materiály obsahovali zoznam legislatívnych a nelegislatívnych materiálov, ku ktorým sa CLR vyjadrovalo ohľadom potreby vykonania konzultácií
s podnikateľskými subjektami, konkrétne k 37 materiálom (z 59). V prípade Plánov legislatívnych
úloh vlády SR išlo v mnohých prípadoch o prienik s materiálmi, ktoré CLR registrovalo čo do
názvu predpisu. Tento rok nebol predmetom PPK Plán práce vlády na rok 2018.
CLR prispieva ku kvalitnejšej odbornej diskusii na témy regulačnej záťaže podnikateľov nielen analytickými výstupmi, ktorých súčasťou zväčša býva okrem identifikácie príčin
aj návrh alternatívnych riešení počas prípravy materiálu z vecného hľadiska, ale v rámci po-
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sudzovania materiálov z titulu členstva v Stálej pracovnej komisii aj prostredníctvom zvyšovania
formálnej prehľadnosti zachytenia vplyvov navrhovaných materiálov počas legislatívneho
procesu. Účelom pripomienok v čiastkových stanoviskách CLR v rámci PPK a záverečného posúdenia je odporúčať požadovať od predkladateľov chýbajúce, resp. nedostatočné kvalitatívne, ako aj kvantitatívne opísanie vplyvov predloženého materiálu, ktoré má slúžiť na
informované rozhodovanie o účelnosti prijímaných regulácií pred ich prijatím a vyvolaním (odhadovaných) vplyvov.
Celkovo v 2 prípadoch predkladatelia nedodržali Jednotnú metodiku a o príprave
materiálu, v rámci ktorého CLR identifikovalo vplyv na podnikateľské prostredie, informovali až jeho predložením rovno do MPK.
Z formálneho a procesného hľadiska poskytlo CLR v rámci posudzovania vplyvov v komisii 72 čiastkových stanovísk, ktorými priamo prispelo k skvalitneniu vypracovanej analýzy
vplyvu na podnikateľské prostredie a k zvýšeniu výpovednej hodnoty objektívne vyčíslených
alebo inak zachytených vplyvov, ale zároveň aj k správnemu výkladu Jednotnej metodiky.
Tabuľka č. 2: Počet materiálov, voči ktorým CLR procesne zasiahlo tým, že im:
vytýkalo  
01/2018-12/2018

celkovo s vplyvom
na PP/MSP

poskytlo  

procesné
nedostatky

formálne nedostatky

nesúhlasné stanovisko

súhlasné stanovisko
s pripomienkami

2

72

46

26

Napriek snahám CLR, predovšetkým vo forme zásadných pripomienok v rámci PPK, možno konštatovať, že aj v roku 2018 pretrvával trend nedostatočnej kvantifikácie nákladov/
úspor regulácie zo strany predkladateľov. Predkladatelia vyčíslili náklady regulácie iba v
22 unikátnych materiáloch s vplyvom na podnikateľské prostredie. Celkové náklady na
podnikateľské prostredie v prípade predmetných 22 unikátnych materiálov tvorili cca. 216,2
mil. EUR, pričom celkové úspory predstavovali cca. 163,4 mil. EUR. Čisté náklady na podnikateľské prostredie (vrátane administratívnych nákladov) teda v týchto prípadoch predstavovali
cca. 52,8 mil. EUR. Toto číslo však predstavuje značne skreslený pohľad na celkové náklady
predložených materiálov a do budúcna je teda nevyhnutné, aby predkladatelia vynakladali väčšie úsilie pri kvantifikácii nákladov regulácie.
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3.

Vykonávanie Testu MSP ex ante a ex post

V rámci legislatívneho procesu CLR v prípade identifikácie významného vplyvu na
MSP vypracúva Test MSP ex ante, v ktorom podrobne zobrazuje postup a výsledok merania vplyvu predkladateľom navrhovanej regulácie na MSP, ako i vyhodnotenie alternatívnych
riešení k týmto návrhom, nevynímajúc analýzu identifikovaného gold-platingu a fakultatívne aj medzinárodné porovnanie príkladov dobrej praxe zo zahraničia. CLR vypracováva Test
MSP ex ante na základe zákona o podpore MSP a Jednotnej metodiky v spolupráci s predkladateľom novej regulácie v čase medzi prebiehajúcimi konzultáciami s podnikateľskými
subjektmi a predložením materiálu do PPK.
V rámci Testu MSP preskúmava CLR špecifické vplyvy predkladaného návrhu na MSP.
Tieto vplyvy je dôležité následne zachytiť kvalitatívne – t. j. zrozumiteľným, vecným popisom
ideálne sprevádzaným príkladom, ako aj kvantitatívne – t. j. vyčísliť ich jednotkovo (jedna zmena/jeden MSP), ako aj celkovo (všetky zmeny/dotknutý okruh MSP) ideálne za obdobie jedného
roka, resp. v závislosti od typu zmien za iné časové obdobie (jednorazový alebo opakujúci sa
vplyv). Dopady môžu byť negatívne, t. j. ich výsledkom sú zvýšené náklady (finančné – priame/nepriame  alebo administratívne) na strane MSP, ako aj pozitívne, t. j. výsledkom sú znížené náklady t. j. oproti pôvodnému stavu úspory. Kým kvalitatívny popis je CLR pri spolupráci
s predkladateľom (t. j. k dispozícii má vlastný materiál regulácie, osobitnú dôvodovú správu,
resp. namiesto nich popis plánovaných zmien od predkladateľa a odpovede na prípadné nejasnosti) schopné vypracovať v každom prípade, ku kvantifikácii takmer vždy nevyhnutne potrebuje
sprostredkovanie relevantných dát od predkladateľa. Ani vtedy však nemusí byť vždy objektívne
možné vyčísliť náklad, resp. úsporu všetkých vplyvov na celý dotknutý okruh MSP – v takom
prípade je kvantifikácia realizovaná na vzorke, resp. jednotkovo – formou modelových príkladov.
Výsledky Testu MSP sa stávajú povinnou súčasťou analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a CLR má na ich poskytnutie predkladateľovi vo forme Správy o Teste MSP minimálnu
zákonnú lehotu 4 týždne.
Kvalita finálnej kvantifikácie vplyvov regulačných zmien na MSP významne závisí od
schopnosti predkladateľa sprostredkovať CLR relevantné dáta. Úloha vypracovať Test MSP
je síce zverená CLR, avšak predkladateľ je povinný s ním v maximálnej možnej miere spolupracovať, nakoľko bez potrebných informácií a dát nie je možné vypracovať tak jeho kvalitatívnu,
ako i kvantitatívnu časť.
Test MSP ex post (analýza nákladov a prínosov) z obsahovej stránky predstavuje analýzu už
účinných regulácií a rozsah ich vplyvu na podnikateľské subjekty, resp. MSP. Forma realizácie Testu
MSP ex post sa od Testu MSP ex ante líši iba v jednom, a to v absencii podnetu zo strany predkladateľa formou návrhu zmeny regulácie. Ten je nahradený negatívnym vplyvom identifikovaným CLR priamo alebo sprostredkovaným postojmi podnikateľov (najmä MSP). Zároveň termín na vypracovanie
Testu MSP ex post nie je  vopred určený, nakoľko súčasne s prácou na ňom neprebieha k predmetnej regulácii prípravná fáza legislatívneho procesu. Súčasťou jeho obsahu je preto aj medzinárodné
porovnanie, konkrétne porovnanie právnej úpravy v členských štátoch EÚ a vyzdvihnutie best
practices (skúseností z praxe) z krajín, ktoré podľa OECD príkladne nasledujú odporúčania Európskej
Komisie v agende lepšej regulácie pre MSP.    
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Keďže CLR nemá podľa kompetenčného zákona2 právomoc navrhovať zmeny právnych
predpisov, cieľom Testov MSP ex post je vypracovanie analýz prínosov a nákladov v súlade
so zákonom o podpore MSP, resp. v prípade identifikácie problematickej nadmernej transpozície európskej legislatívy do slovenského právneho prostredia, analýz gold-platingu, za účelom
vyvolania odbornej diskusie na tému úpravy už účinnej regulácie zodpovednými orgánmi
štátnej či verejnej správy a zníženia regulačného zaťaženia podnikateľských subjektov.
Analýzy sa venujú zväčša len vybraným blokom, resp. právnym inštitútom, v rámci ktorých identifikujú problematické aspekty vplyvu regulácie na MSP a pomocou dostupných relevantných údajov merajú záťaž, pričom predkladajú aspoň minimalistické, ak nie ucelené návrhy alternatívnych
riešení úpravy regulácií (návrhy opatrení na optimalizáciu regulačného prostredia).
CLR v priebehu roka 2018 vypracovalo 2 Testy MSP ex ante – prvý k sociálnemu balíčku
(novela Zákonníka práce zavádzajúca príplatky za prácu v noci, cez víkend a sviatok), v rámci
ktorého upozornilo na jeho významný vplyv na podnikateľské prostredie a prostredníctvom
vytvorenej infografiky poukázalo na situáciu v iných krajinách EÚ a taktiež navrhlo kompromis
k zvyšovaniu príplatkov  vo forme oslobodenia od daní a odvodov. Druhý Test MSP uskutočnilo CLR k novej výške minimálnej mzdy na rok 2019, na ktorom aktívne spolupracovalo s Ministerstvom práce SR. Okrem toho, že uskutočnilo medzinárodné porovnanie minimálnej mzdy
v rámci krajín EÚ, navrhlo aj niekoľko alternatívnych možností a zmierňujúcich opatrení.
V spolupráci s Ministerstvom práce SR vyčíslilo odhadovanú výšku nákladov spojených so
zvýšením minimálnej mzdy o 40 eur na MSP vo výške 51 miliónov €.
Z hľadiska ex post hodnotenia sa zaoberalo problematikou nadmernej administratívnej záťaže spôsobenej tzv. knihou jázd, hlásením ubytovania cudzincov či témou viazaných živností.

4.

Pripomienky počas MPK

Nad rámec úloh, ktoré vyplývajú Centru lepšej regulácie zo zákona o podpore MSP či
Jednotnej metodiky, sa vzhľadom na svoje poslanie zapája aj do medzirezortného pripomienkového konania. Možno ich rozdeliť na dva druhy – procesné a vecné pripomienky. Kým procesné pripomienky apelovali na predkladateľa, aby dodržiaval postup predprípravnej fázy legislatívneho procesu podľa Jednotnej metodiky, ako aj v súlade so zákonom o podpore MSP, vecné
návrhy boli zamerané na predchádzanie zvyšovania regulačnej záťaže MSP či priamo jej
znižovanie.
Podobne ako v roku 2017, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, v roku 2018 už CLR neuplatnilo žiadne procesné zásadné pripomienky v štádiu MPK, čo je dôkazom významného
zvýšenia dodržiavania procesných postupov podľa Jednotnej metodiky. Z hľadiska vecných pripomienok svoje pripomienky k obsahu presmerovalo viac do štádia konzultácií, nakoľko z 1. roku
svojho pôsobenia vyhodnotilo, že úspešnosť vo forme aspoň čiastočnej akceptácie pripomienok
je vyššia, ak sú tieto prezentované osobne, ústnou formou voči zástupcom predkladateľa.

2

Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
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5.

Vyhodnotenie podnetov z ankety Byrokratický nezmysel roka a ich
regulačnej záťaže

Slovak Business Agency je partnerom vyhlasovateľa ankety Byrokratický nezmysel roka,
Združenia mladých podnikateľov Slovenska, takmer od začiatku jej vyhlasovania v roku 2012.
Anketa predstavuje platformu na zber podnetov od podnikateľov, ktorým v praxi vybrané regulácie spôsobili nemalé prekážky bez opodstatneného dôvodu, resp. si rôzne predpisy navzájom odporujú. Jednotlivé ročníky priniesli niekoľko desiatok podnetov absurdných povinností,
z ktorých zástupcovia podnikateľských združení vybrali desiatku preverených a odôvodnených,
o ktorých podnikateľská verejnosť hlasovala.
CLR od svojho vzniku prevzalo agendu odborného konzultanta v ankete a odborne vyhodnotilo opodstatnenosť desiatok podnetov aj za ročník 2018.
Neustály tlak na zákonodarcov odstraňovať tieto administratívne prekážky prostredníctvom ankety má svoj význam – dôkazom je, že dodnes zo 60 závažných problémov (za roky
2012-2017) pri podnikaní bolo 16 odstránených a vyriešených. Medzi ne v dôsledku legislatívnych úprav v priebehu roka 2017 patrí aj čiastočne vyriešená problematická úprava pracovnej zdravotnej služby, hlásenie pobytu ubytovaných cudzincov, či úplné odstránenie pokuty
za nepravdivé čestné prehlásenie brigádnika a úprava objektívnej zodpovednosti za nelegálne
zamestnávanie – pričom vo všetkých uvedených prípadoch sa CLR významne zapájalo do
konzultácií, testovalo vplyv na MSP, poukázalo na best practices z krajín EÚ či navrhlo konkrétne
alternatívne riešenia.
Výsledok ankety má byť akýmsi podnetom k tomu, aby kompetentné orgány prehodnotili,
či význam plnenia týchto povinností skutočne stojí za takto neúmerne vynaložené tak administratívne, ako aj finančné náklady zo strany podnikov.
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PUBLICITA CLR
CLR prezentuje svoju činnosť a jej výsledky aj prostredníctvom online nástrojov, konkrétne pravidelne informuje o aktualitách spomedzi pripravovanej zmeny regulácie s vplyvom na
MSP na svojej stránke na Facebooku, kde zainteresované publikum oboznamuje aj s výsledkami svojho zapojenia sa do prípravy regulácie, účasti na odborných seminároch a informuje
tiež o rôznych bezplatných podujatiach určených pre širokú podnikateľskú verejnosť. Účelom
založenia konta na sociálnej sieti Facebook v máji 2016 bolo, aby sa aktivity CLR predstavili
bližšie laickej podnikateľskej verejnosti a aby sa jej user-friendly spôsobom sprostredkovali
možnosti, ktorými môžu samotní zástupcovia podnikateľov ovplyvňovať obsahové znenie pripravovanej legislatívy. Zároveň funguje stránka CLR ako monitoring regulačných zmien s najvýznamnejším vplyvom na MSP, vďaka ktorému je publikum stránky informované o chystaných
opatreniach v značnom predstihu. I keď doteraz neboli žiadne aktivity CLR  predmetom reklamy
ako služby za úhradu, a to vrátane absencie propagácie Facebook stránky, štatistiky dosahu
ukazujú v najpopulárnejšom príspevku hodnotu viac ako 18 000 užívateľov, 100 zdieľaní a 118
pozitívnych interakcií (páči sa mi to) (v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v ktorom najpopulárnejší príspevok dosiahol hodnotu takmer 2800 užívateľov, 36 zdieľaní a 86 páči sa mi to). Zároveň bolo krátko na to založené aj konto na sociálnej sieti LinkedIn, ktoré plánuje CLR využívať
viac do budúcna aj v súvislosti s náborom nových pracovných síl, reprezentovaním jeho
aktivít a získavaním kontaktov medzi partnerskými organizáciami tohto druhu.
Čo sa týka oficiálnych informácií publikovaných na webstránke, CLR malo prvé dva roky
len svoju podstránku v rámci webstránky Slovak Business Agency, ale už koncom roka 2017
začalo pracovať na svojej vlastnej webstránke www.lepsiezakony.sk. Od roku 2018 už prostredníctvom vlastnej, plne funkčnej webstránky informuje čitateľov nielen o svojich úlohách, poslaní,
výsledkoch činnosti, ale tiež o možnosti nahlásiť zlú slovenskú reguláciu (v dôsledku efektu
gold-platingu, či nezmyselného alebo administratívne príliš náročného regulačného zaťaženia).
Samostatná webstránka CLR taktiež informuje o postupe, ako sa zapojiť do prípravy legislatívy – nielen slovenskej (konzultácie s podnikateľským prostredím), ale tiež európskej (cez Enterprise Europe Network, ktorej je Slovak Business Agency partnerom). V časti „Aktuality CLR“
a „CLR v médiách“ nájde čitateľ najnovšie informácie týkajúce sa najdôležitejšej činnosti CLR
prezentovanej navonok – či už formou tlačovej správy, ktorej informácie prevzali médiá, účasťou
v diskusiách k stavu podnikateľského prostredia, ako aj výstupmi v televízii, alebo naopak, v dôsledku vlastnej vyhľadávacej činnosti médií, či v spojitosti s aktivitami, na ktorých sa CLR podieľa
spolu s inými partnermi.
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PLÁNY DO BUDÚCNOSTI
•

rozširovať odborné personálne kapacity s cieľom pokryť testovaním vplyvov na MSP
stále väčšie množstvo regulácie, ako aj umožniť čiastočnú špecializáciu sa na konkrétne
oblasti legislatívy a vzdelávanie sa v nej, ako aj v nástrojoch hodnotenia jej vplyvov na MSP,

•

zintenzívniť spoluprácu so zástupcami podnikateľských organizácií, najmä MSP (prostredníctvom budovania aktívnej databázy kontaktov, ako aj spolupráce s regionálnymi
zástupcami SBA) a s predkladateľmi regulácií za účelom budovania serióznych partnerských vzťahov a praktického využitia CLR ako mosta medzi týmito dvoma typmi subjektov,

•

pokračovať v účasti na zlepšovaní procesného postupu pri prijímaní regulácií ovplyvňujúcich MSP v súlade s dokumentom RIA 2020, t. j. najmä dosiahnuť vyššiu mieru účasti
MSP na konzultáciách a skvalitnenie vypracovaných analýz vplyvov na podnikateľské prostredie – najmä po stránke kvantifikácie vplyvov (používanie kalkulačky nákladov, budovanie
zdrojov dát, aby ich absencia nebola dôvodom plošného uvádzania nulových nákladov či
nákladov nevyčísliteľných), zakomponovať do nej spätné hodnotenie/porovnanie zavedenej
regulácie,  ako aj objektívne vyhodnocovanie miery transpozície či implementácie predpisov
EÚ, či zdôvodňovanie skutočností ne/akceptácie alternatívnych riešení,

•

pokračovať vo vypracovávaní Testov MSP ex ante a ex post a v posúvaní ich výsledkov prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR relevantným úradom s cieľom dosiahnuť implementačný proces navrhnutých riešení, s ešte väčším dôrazom na analýzy
gold-platingu,

•

pokračovať v aktivitách v rámci ankety Byrokratický nezmysel roka, ako aj iných aktivít
či podujatí typu Policy Hackathon, Profesia Days, Naše mesto, Dobrý trh, či v účasti na
diskusných stoloch, konferenciách a seminároch s cieľom zvýšiť povedomie o činnosti
CLR, ako aj apelovať na nevyhnutnosť pri tvorbe legislatívy zapájať zástupcov MSP a ich
názory vnímať ako relevantné,

•

zapájať laickú podnikateľskú verejnosť do zlepšovania regulácie, ktorá ju ovplyvňuje aj
prostredníctvom výzvy k nahlasovaniu zlej regulácie a včasného sprostredkovania aktualít
z prostredia legislatívnych noviniek on-line formou či pravidelnými prednáškami cez Národné podnikateľské centrum, zasielania newslettra, ako aj využívania kontaktov na jeho
odberateľov na účely prieskumov pre potrebu plnenia našich úloh,

•

participovať na tvorbe návrhov opatrení na zlepšenie podmienok podnikania MSP na
Slovensku účasťou na konzultáciách či MPK, rokovaním v rámci odborných pracovných
skupín,

•

dosiahnuť pozíciu odborného a objektívneho gestora posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie so zameraním na MSP a budovať si kontakty s relevantnými subjektmi v Slovenskej republike a v zahraničí, či

•

sledovať vývoj v oblasti posudzovania vplyvov regulácií na MSP v zahraničí.
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