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Analýza vplyvov na občiansku spoločnosť  
 

8.1 Dotknutí aktéri občianskej spoločnosti: 

☐ iba na jednotlivcov  

☐ iba na neformálnych aktérov občianskej spoločnosti (neinštitucionalizovaní aktéri, iniciatívy 

bez právnej formy) 

☐ iba na niektorú konkrétnu právnu formu aktérov občianskej spoločnosti  

☐ na všetky kategórie aktérov občianskej spoločnosti 
 

Identifikujte druh/skupinu aktérov občianskej spoločnosti, ktorí budú predkladaným návrhov ovplyvnení, 

podľa vymedzenia v metodickom postupe, prípadne osobitnú skupinu aktérov pôsobiacu v danej oblasti.  

Je možné vymedziť určitý druh/skupinu aktérov občianskej spoločnosti, ktoré budú predkladaným návrhom 

ovplyvnené osobitne (napr. dobrovoľnícke organizácie bez zamestnancov, organizácie pôsobiace v určitej 

vecnej oblasti, ktorej sa predkladaný návrh týka, alebo organizácie poskytujúce konkrétne služby, alebo 

organizácie, ktoré sú prijímateľom konkrétneho druhu dotácie či inej podpory)? 

Je možné vymedziť určitú kategóriu daného druhu/skupiny aktérov občianskej spoločnosti podľa veľkosti? 

Bude mať predkladaný návrh osobitné dopady pri organizáciách bez zamestnancov? 

Ak je to možné určiť (napr. z údajov Registra mimovládnych neziskových organizácií alebo z iných osobitných 

registrov), aký je počet dotknutých aktérov?  

 

 

8.2 Vyhodnotenie konzultácií 
 

Uveďte údaje podľa metodického postupu k tomuto bodu.  

Alternatívne namiesto vypĺňania tejto časti môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z 

konzultácií, musí však obsahovať všetky požadované informácie. Predchádzajúci veta sa neuplatní, ak sa 

stretnutí uskutočnilo viacero a z dôvodu prehľadnosti je v tejto časti potrebné sumarizovať údaje viacerých 

Záznamov z konzultácií. 

 

8.3 Náklady regulácie 

 
8.3.1 Administratívne náklady 

Zavádzajú sa  nové  administratívne povinnosti alebo sa  menia alebo odstraňujú  existujúce administratívne 

povinnosti?  

Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 

 

 

 

 

 

8.3.2 Priame finančné náklady 

Zvyšujú alebo znižujú sa  priame finančné náklady týkajúce sa prevádzky aktéra občianskej spoločnosti alebo 

výkonu jeho činnosti?  

Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 
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8.3.3 Nepriame finančné náklady 

Vznikajú  dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb, alebo dodatočné náklady týkajúce sa 

poskytovania služieb či výkonu činnosti aktéra občianskej spoločnosti?  

Zvyšujú sa náklady súvisiace so zamestnávaním alebo s dobrovoľníckou prácou? 

Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 

 

 

 

 

 

8.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie 
 

 Náklady na jedného aktéra 

občianskej spoločnosti 

Náklady na celú občiansku 

spoločnosť 

Administratívne náklady  0 0 

Priame finančné náklady  0 0 

Nepriame finančné náklady 0 0 

Celkové náklady regulácie 0 0 
 

8.4 Vplyv na prostredie občianskej spoločnosti  
 

8.4.1 Právo na združovanie  

 

(a) Založenie a vznik (registrácia) organizácie 

Uveďte, či má návrh vplyv (pozitívny alebo negatívny) na možnosť fyzických alebo právnických osôb zakladať 

slobodne formálne organizácie alebo neformálne iniciatívy/platformy.  

 

Zohľadnite najmä: 

 administratívny postup pri založení 

a vzniku, resp. evidencii alebo registrácii 

aktéra občianskej spoločnosti, potrebu 

formalizovaných úkonov, predloženia 

dokladov a pod.,  

 lehoty stanovené žiadateľovi 

i evidenčnému či registrujúcemu orgánu 

na predloženie dokladov, odstránenie 

nedostatkov žiadosti a pod., i na samotné 

vybavenie žiadosti o evidenciu, 

registráciu, zmenu alebo iný úkon týkajúci 

sa aktéra občianskej spoločnosti,  

 možnosť listinnej (off-line) formy 

komunikácie a predkladania dokladov 

i možnosť elektronickej (on-line) formy 

komunikácie a predkladania dokladov 

v rámci administratívnych postupov pri 

založení, registrácii, evidencii a iných 

úkonoch týkajúcich sa aktéra občianskej 

spoločnosti, vrátane podmienok kladených 

na elektronickú formu komunikácie (napr. 

či sa vyžaduje určitá kvalifikovaná forma 

elektronickej komunikácie alebo nie), 

 fakultatívnosť alebo obligatórnosť 

vykonania určitého evidenčného, 

registračného či iného úkonu zo strany 

aktéra občianskej spoločnosti za účelom 

výkonu činnosti.   

  

 

 

 

(b) Prevádzka a interné usporiadanie aktéra občianskej spoločnosti 

Uveďte, či návrh vyžaduje od aktéra občianskej spoločnosti určité formálne usporiadanie alebo založenie 

inštitúcie na výkon určitých práv, či návrh stanovuje interné usporiadanie aktéra občianskej spoločnosti, či 

stanovuje určité povinnosti pre aktérov občianskej spoločnosti a pod.  
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Uveďte, či tieto zmeny budú mať pozitívny alebo negatívny vplyv na dotknutých aktérov občianskej 

spoločnosti. 

 

Zohľadnite najmä, či návrh upravuje: 

 pravidlá interného nastavenia 

a praktického fungovania aktéra 

občianskej spoločnosti, alebo možnosti 

orgánov verejnej moci zasahovať do 

interného nastavenia alebo fungovania, 

 povinnosť aktérov občianskej spoločnosti 

voči orgánom verenej moci (vrátane napr. 

povinnosti predkladať výročné správy, 

informácie  o zmene údajov, o činnosti 

a pod., pravidelne potvrdzovať svoju 

registráciu,  a pod.), 

 evidenčné, registračné alebo iné 

požiadavky na možnosť vykonávať činnosť 

alebo poskytovať službu verejnosti 

aktérom občianskej spoločnosti (napr. 

minimálny počet členov, minimálnu dobu 

existencie a pod.),  

 priame alebo nepriame sankcie za 

porušenie zákonných povinností počas 

prevádzky aktéra občianskej spoločnosti 

a či sú podmienky pre uloženie sankcie 

stanovené jednoznačne alebo naopak 

voľne s ponechaním značného priestoru 

pre správnu úvahu orgánu verejnej moci.   

 

 

 

 

(c) Činnosť neformálnych aktérov občianskej spoločnosti  

Uveďte, či sa návrh dotýka (pozitívne alebo negatívne) možnosti neformálnych aktérov občianskej 

spoločnosti, iniciatív, platforiem či záujmových združení bez právnej subjektivity pôsobiť vo verejnom 

priestore.  

 

Zohľadnite najmä: 

 rozšírenie alebo zúženie možnosti 

neformálnych aktérov vykonávať určitú 

činnosti alebo poskytovať určitú službu, 

tovar alebo práce, 

 či návrh stanovuje určitú formalizovanú 

požiadavku na výkon určitého práva, 

uskutočnenie určitého právneho alebo 

faktického úkonu  alebo upravuje pravidlá 

interného nastavenia a praktického 

fungovania neformálneho aktéra 

občianskej spoločnosti.   

 

 

 

 

8.4.2 Právo na zhromažďovanie 

Uveďte vplyv návrhu (pozitívny alebo negatívny) na podmienky výkonu práva pokojne sa zhromažďovať. 

  

Zohľadnite najmä: 

 možnosti výkonu tohto práva pre určité 

skupiny osôb,  

 administratívne podmienky na výkon tohto 

práva,  

 možnosti orgánu verejnej moci zamedziť 

výkonu tohto práva (napr. či sa menia, 

rozširujú alebo zužujú podmienky 

obmedzenia/zamedzenia zhromaždení a či 

sú tieto podmienky stanovené jednoznačne 

alebo naopak voľne s ponechaním 

značného priestoru pre správnu úvahu 

orgánu verejnej moci), 
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 možnosti orgánu verejnej moci ochrániť 

osoby vykonávajúce toto právo pred 

zásahmi tretích osôb, 

priame alebo nepriame sankcie za 

porušenie zákonných povinností 

v súvislosti so zhromaždením a či sú 

podmienky pre uloženie sankcie stanovené 

jednoznačne alebo naopak voľne s 

ponechaním značného priestoru pre 

správnu úvahu orgánu verejnej moci.   
 

8.4.3 Sloboda prejavu a právo na informácie 

Uveďte vplyv návrhu (pozitívny alebo negatívny) na podmienky výkonu slobody prejavu a práva na 

informácie. 

 

Zohľadnite najmä, či návrh: 

 rozširuje alebo zužuje slobodu prejavu 

aktérov občianskej spoločnosti a právo na 

informácie aktérov občianskej spoločnosti, 

resp. pre určité skupiny osôb,   

 upravuje administratívne podmienky 

a postupy pre realizáciu tohto práva 

akoukoľvek formou (vrátane tlačených 

a elektronických médií ,internetových 

platforiem a pod.),  

 upravuje kontrolné postupy pre posúdenie 

zásahov do práv tretích osôb pri realizácii 

slobody prejavu alebo práva na informácie 

(napr. či sú postupy jednoduché a rýchle 

s jednoznačne stanoveným procesným 

rámcom a pod.),  

 upravuje možnosti orgánu verejnej moci 

alebo tretej osoby zamedziť výkonu tohto 

práva (napr. či sa menia, rozširujú alebo 

zužujú podmienky obmedzenia slobody 

prejavu alebo práva na informácie, či už 

administratívnym rozhodnutím, zo zákona, 

z vlastnej iniciatívy alebo na návrh tretej 

osoby dotknutej prejavom alebo osoby 

povinnej poskytnúť informáciu, 

rozhodnutím súdu a pod.), vrátane toho, či 

sú podmienky stanovené v posudzovanom 

návrhu jednoznačne alebo naopak voľne s 

ponechaním značného priestoru pre 

správnu úvahu orgánu verejnej moci), 

 upravuje možnosti orgánu verejnej moci 

ochrániť osoby realizujúce slobodu 

prejavu alebo právo na informácie pred 

zásahmi tretích osôb dotknutých prejavom 

alebo osôb povinných poskytnúť 

informáciu, 

 upravuje priame alebo nepriame sankcie 

za porušenie zákonných povinností  

v súvislosti so slobodou prejavu alebo 

právom na informácie, vrátane povinnosti 

chrániť určitý druh informácií, a či sú 

podmienky pre uloženie sankcie stanovené 

jednoznačne alebo naopak voľne s 

ponechaním značného priestoru pre 

správnu úvahu orgánu verejnej moci.  

 

 

 

 

8.5 Prístup k zdrojom 
 

8.5.1 Prístup k finančným zdrojom   

Má návrh vplyv (pozitívny alebo negatívny) na prístup k finančným zdrojom verejného alebo súkromného 

sektora? 
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Uveďte tiež rozdelenie podľa toho, či má návrh vplyv na možnosť získať podporu z domácich alebo 

zahraničných zdrojov, resp. od domácich alebo zahraničných subjektov. 

Zohľadnite najmä, či: 

 návrh upravuje transparentný a rovný 

prístup aktérov občianskej spoločnosti 

k potrebným informáciám o dostupných 

verejných finančných zdrojoch, 

 sú procesy prideľovania verejných zdrojov 

transparentné a kontrolovateľné,  

 sú podmienky pridelenia finančných 

zdrojov jednoznačné alebo či umožňujú 

rozhodnutie príslušného orgánu na 

základe jeho uváženia, 

 či sú stanovené primerané administratívne 

alebo iné podmienky pre poskytnutie 

verejných alebo súkromných zdrojov 

(napr. konkrétna právna forma aktéra 

občianskej spoločnosti, minimálna doba 

pôsobenia, minimálny počet členov 

a pod.); 

 návrh upravuje (rozširuje alebo zužuje) 

priestor pre súkromných donorov (fyzické 

či právnické osoby) dobrovoľne priamo 

alebo nepriamo darovať finančné 

prostriedky, majetok alebo iné majetkové 

hodnoty v prospech mimovládnej 

organizácie alebo iného aktéra občianskej 

spoločnosti (je napr. donor daňovo alebo 

inak zvýhodnený; zavádza sa požiadavka 

na evidenciu, hlásenie či iné zaznamenanie 

poskytnutej finančnej pomoci a pod; 

 sú kladené primerané požiadavky na 

transparentnosť, boj proti terorizmu a 

proti praniu špinavých peňazí vo vzťahu 

k aktérom občianskej spoločnosti.  

 

 

 

 

8.5.2 Prístup k nefinančným zdrojom 

Má návrh vplyv (pozitívny alebo negatívny) na prístup k nefinančným zdrojom verejného alebo súkromného 

sektora? 

Uveďte tiež rozdelenie podľa toho, či má návrh vplyv na možnosť získať podporu z domácich alebo 

zahraničných zdrojov, resp. od domácich alebo zahraničných subjektov. 

Zohľadnite najmä, či: 

 návrh upravuje transparentný a rovný 

prístup aktérov občianskej spoločnosti 

k potrebným informáciám o dostupných 

verejných zdrojoch, 

 sú procesy prideľovania verejných zdrojov 

transparentné a kontrolovateľné,  

 sú podmienky pridelenia verejných zdrojov 

jednoznačné alebo či umožňujú 

rozhodnutie príslušného orgánu na 

základe jeho uváženia, 

 či sú stanovené primerané administratívne 

alebo iné podmienky pre poskytnutie 

verejných alebo súkromných zdrojov 

(napr. konkrétna právna forma aktéra 

občianskej spoločnosti, minimálna doba 

pôsobenia, minimálny počet členov 

a pod.).  

 návrh upravuje (rozširuje alebo zužuje) 

priestor pre súkromných donorov (fyzické 

či právnické osoby) dobrovoľne priamo 

alebo nepriamo inak ako finančne alebo 

vlastnou činnosťou podporiť mimovládnu 

organizáciu alebo iného aktéra občianskej 

spoločnosti (je napr. donor daňovo alebo 
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inak zvýhodnený; zavádza sa požiadavka 

na evidenciu, hlásenie či iné zaznamenanie 

poskytnutej nefinančnej pomoci a pod.). 

 
 

8.5.3 Pracovná sila (zamestnanci, dobrovoľníctvo a iné formy 

Má návrh vplyv (pozitívny alebo negatívny) na možnosti aktérov občianskej spoločnosti využiť (platenú či 

neplatenú) závislú prácu, dobrovoľnícku činnosť alebo inú činnosť vykonávanú fyzickou osobou? 

Uveďte aj prípadné odlišnosti v podmienkach výkonu práce/činnosti pre občanov SR, cudzincov, osoby 

s trvalým pobytom v SR a mimo SR a pod. 

 

Zohľadnite najmä, či návrh upravuje: 

 podmienky výkonu závislej práce alebo 

inej činnosti fyzických osôb pre aktérov 

občianskej spoločnosti, vrátane 

pracovného pomeru, dohôd o výkone práce 

mimo pracovného pomeru, dohôd podľa 

predpisov občianskeho alebo obchodného 

práva, dobrovoľníckej práce a pod.,  

 podmienky výkonu činnosti pre aktérov 

občianskej spoločnosti zo strany jeho 

členov alebo členov jeho orgánov, 

 možnosť fyzických osôb vykonávať 

slobodne a bez zaťažujúcej administratívy 

dobrovoľnícku činnosť alebo inak 

podporiť činnosť formálneho aktéra alebo 

neformálnej iniciatívy (napr. či sa zavádza 

požiadavka na evidenciu, hlásenie či iné 

zaznamenanie vykonanej činnosti a pod.),   

 priamu či nepriamu podporu alebo 

obmedzenia pre personálnu zložku činnosti 

aktéra občianskej spoločnosti (napr. aj 

formou daňových a odvodových povinností 

a pod.), 

 možnosť participácie aktérov občianskej 

spoločnosti na jednotlivých typoch 

vzdelávania, 

 rozsah, obsah a podporu vzdelávania 

v oblasti aktívneho občianstva 

a občianskej spoločnosti.  

 

 

 

 

8.6 Spolupráca občianskej spoločnosti a verenej moci 
 

8.6.1 Strategická spolupráca s aktérmi občianskej spoločnosti (základný rámec a prax) 

Uveďte, či je návrh v súlade s platnými strategickými dokumentami vlády SR v oblasti občianskej 

spoločnosti, otvoreného vládnutia a participácie na rozhodovacích procesoch (napr. aktuálna Koncepcia 

rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti, Akčný 

plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike, Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby 

verejných politík schválené uznesením vlády SR č. 645/2014, sektorové strategické a koncepčné dokumenty 

upravujúce účasť verejnosti na rozhodovaní v príslušnej oblasti).  

 

Názov strategického či koncepčného 

dokumentu: 

 

 

Dátum jeho schválenia vládou SR alebo dátum, 

kedy tento dokument vzala vláda SR na 

vedomie: 

 

 

Informácia, či bol daný dokument schválený aj 

Národnou radou Slovenskej republiky a dátum 

jeho schválenia: 
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Má návrh vplyv (pozitívny alebo negatívny) na základný strategický rámec spolupráce občianskej spoločnosti 

a verejnej moci? 

 

Zohľadnite najmä, či návrh upravuje základný 

strategický rámec vzťahu občianskej 

spoločnosti a verejnej moci všeobecne alebo 

v konkrétnej oblasti, vrátane zmeny 

inštitucionálneho usporiadania vzťahov, 

určenia orgánu štátnej správy, samosprávy či 

iného orgánu verejnej moci na koordináciu 

aktérov občianskej spoločnosti a pod. 

 

 

 

 

8.6.2 Participácia na procesoch prijímania rozhodnutí 

Má návrh vplyv (pozitívny alebo negatívny) na možnosť aktérov občianskej spoločnosti zúčastniť sa 

rozhodovacích procesov orgánov verejnej správy? 

 

Zohľadnite najmä, či návrh: 

 upravuje pravidlá zapájania sa aktérov 

občianskej spoločnosti do rozhodovacích 

procesov na celoštátnej, regionálnej alebo 

miestnej úrovni (štátnej i samosprávnej), 

vrátane legislatívneho procesu, procesu 

prijímania normatívnych i individuálnych 

správnych aktov majúcich vplyv na širší 

okruh fyzických či právnických osôb 

všeobecne alebo v konkrétnej oblasti 

spoločenských vzťahov,  

 zužuje alebo rozširuje priestor na 

vyjadrenie názoru/pripomienok aktérov 

občianskej spoločnosti, vrátane 

neformálnych aktérov a jednotlivcov,  

 upravuje proces zverejnenia alebo inej 

transparentnej komunikácie navrhovaných 

rozhodnutí, vrátane dostupnosti 

súvisiacich podkladov elektronickými 

prostriedkami, potreby vyžiadania 

podkladov, potreby realizácie určitého 

úkonu na účasť v procese, podmienok na 

účasť v procese (napr. požiadavka určitej 

právnej formy, doby existencie, počtu 

členov a pod.), dĺžky lehôt na participáciu 

a pod.  

 upravuje interné pravidlá realizácie 

konzultácií či inej komunikácie s aktérmi 

občianskej spoločnosti na úrovni orgánu 

prijímajúceho príslušné rozhodnutie, 

 upravuje zverejnenie návrhu prijímaného 

rozhodnutia, vrátane verejného 

informovania o výsledkoch participácie 

aktérov občianskej spoločnosti.  

 

 

 

 

8.6.3 Spolupráca pri poskytovaní verejných služieb  

Má návrh vplyv (pozitívny alebo negatívny) na možnosť aktérov občianskej spoločnosti poskytovať určité 

verejné služby, resp. služby vo verejnom záujme? 

 

Zohľadnite najmä, či návrh: 

 zužuje alebo rozširuje priestor pre 

poskytovanie určitých služieb aktérmi 

občianskej spoločnosti, vrátane priamej či 

nepriamej podpory pre poskytovanie 

daných služieb týmito aktérmi, 

 upravuje podmienky poskytovania služieb 

aktérmi občianskej spoločnosti, vrátane 

procesu akreditácie alebo získania iného 

povolenia potrebného na danú činnosť, 
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podmienok poskytovania danej služby 

(materiálno-technických, personálnych, 

finančných či administratívno-právnych), 

vrátane toho, či sú podmienky stanovené 

v posudzovanom návrhu jednoznačne 

alebo naopak voľne s ponechaním 

značného priestoru pre správnu úvahu 

orgánu verejnej moci), 

 umožňuje orgánom verejnej moci 

zasahovať do výkonu danej služby, napr. 

kontrolou, dohľadom, povoľovacím 

procesom a podmienky kontroly, dohľadu 

a povoľovacích procesov sú stanovené 

jednoznačné alebo naopak voľne 

s ponechaním značného priestoru pre 

správnu úvahu,  

 upravuje priame alebo nepriame sankcie 

za porušenie zákonných povinností  

v súvislosti s poskytovaním služieb, a či sú 

podmienky pre uloženie sankcie stanovené 

jednoznačne alebo naopak voľne s 

ponechaním značného priestoru pre 

správnu úvahu, 

 upravuje podmienky spolupráce orgánov 

verejnej moci a aktéra občianskej 

spoločnosti poskytujúceho určitú službu, 

vrátane transparentných podmienok 

obstarania danej služby.  

 
 

8.6.4 Prístup k službám verejnej správy 

Má návrh vplyv (pozitívny alebo negatívny) na možnosť aktérov občianskej spoločnosti využívať služby 

verejnej správy? 

Zavádza návrh novú službu alebo rozširuje využitie existujúcej služby verejnej správy? 

 

Ak je posudzovaným návrhom dotknutá určitá 

služba verejnej správy, zohľadnite najmä, či 

navrhovaná zmena: 

 znižuje alebo zvyšuje čas na vybavenie 

príslušnej požiadavky aktéra občianskej 

spoločnosti,  

 upravuje podmienky pre využitie danej 

služby verejnej správy,  

 vytvára nové povinnosti alebo zanikajú 

existujúce povinnosti aktéra občianskej 

spoločnosti. 

 

 

 

 

 


