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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 

Zlá funkčnosť súdnictva a nízka vymáhateľnosť práva komplikujú 
podnikanie na Slovensku 

 
Jedným zo základných prvkov dlhodobého hospodárskeho rastu je ochrana súkromného 
vlastníctva. Tá nie je možná bez existencie efektívnej legislatívy a kvalitného súdnictva 
schopného vymáhať zmluvné záväzky pružne a zákonne. V Indexe podnikateľského 
prostredia – pravidelného prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) – podnikatelia 
opakovane, niekoľko rokov, identifikujú funkčnosť súdnictva a vymáhateľnosť práva ako 
najhorší prvok v podnikateľskom prostredí na Slovensku. Z tohto dôvodu sa PAS rozhodla, že 
prispeje k riešeniu tohto problému vlastnou analýzou a návrhmi na zlepšenie. Cieľom 
vykonanej analýzy nebolo nahradiť legislatívnu činnosť zákonodarcu v zmysle predloženia 
kompletného návrhu novej legislatívy, ale načrtnúť myšlienky a možné modely, ktoré by mala 
nová právna úprava obsahovať, a  ktoré môžu napomôcť zrýchleniu súdneho konania. 
Analýzu pre PAS vypracoval JUDr. Patrik Benčík, externý spolupracovník PAS. Dôležitú úlohu 
pri identifikácii hlavných problémov zohrali právnici a podnikatelia združení v PAS 
a Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). 
 
Súčasný model pomalého a neefektívneho súdnictva a slabej vymáhateľnosti práva v rovine 
občianskeho a obchodného práva má podľa PAS dve základné príčiny: Prvou je legislatíva, 
najmä predpisy upravujúce súdne konanie – Občiansky súdny poriadok. Druhá príčina tkvie 
v samotných súdoch a sudcoch, či už v systéme ich práce alebo nevýkonnosti súdnej moci. 
Kľúčovými zákonmi, na ktoré sa PAS zamerala, boli Občiansky súdny poriadok (zákon 
č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov) a konkurzný zákon, ktorého rekodifikácia 
prebiehala počas roka 2004 (zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).  
 
V kapitole venovanej Občianskemu súdnemu poriadku formuluje PAS 19 odporúčaní, ktorých 
implementácia v praxi by pomohla zefektívniť súdne konanie. V súvislosti s rýchlosťou 
a účinnosťou súdneho konania upozorňuje analýza na nedostatky vo fungovaní súdneho 
manažmentu a poukazuje na to, že predsedom súdov často chýbajú manažérske zručnosti. 
V časti Elektronická podateľňa upozorňuje analýza na možnosť obchádzania tohto systému 
formou viacnásobného podania a stiahnutia predmetnej žaloby. V ďalšej časti odporúča, aby 
sa zákon umožnil vyšším súdnym úradníkom viac vstupovať do civilného procesu; najprv 
formou asistencie pri procesných úkonoch a neskôr aj prípravou návrhov na rozhodnutie 
v jednoduchších veciach. Na viacerých miestach sa analýza zaoberá termínmi a lehotami, 
ktoré navrhuje jednak skrátiť a zároveň zaviesť v súvislosti s ich nedodržiavaním právne 
postihy. Práve dlhé časové lehoty medzi podaním žaloby a vynesením rozsudku a potom 
medzi jeho expedovaním a doručením stranám sporu považujú podnikatelia za jeden 
z najvážnejších problémov. 
 
V ďalších častiach sa analýza venuje fungovaniu súdneho systému, kde si všíma kvalitatívne 
a kvantitatívne parametre súdnictva na Slovensku. Formuluje ďalších 23 odporúčaní 
v oblastiach týkajúcich sa výberu sudcov, korupcie v justícii, výkonnosti sudcov a súdov, 



personálneho manažmentu súdov a štruktúry súdov na Slovensku. Upozorňuje na 
skutočnosť, že pomer sudcov k počtu obyvateľov patrí k najvyšším na svete. Z tohto pohľadu 
sú teda rezervy predovšetkým v kvalitatívnych parametroch slovenského súdnictva. Jedno 
z najdôležitejších odporúčaní hovorí o potrebe vypracovania modelu hodnotenia efektivity 
práce sudcov. Pretrvávajúcim nedostatkom je aj nadmerné administratívne zaťaženie sudcov. 
Rastúci počet súdnych úradníkov však môže v budúcnosti tento problém vyriešiť. Ďalším 
problémom, ktorý vníma verejnosť mimoriadne citlivo, je korupcia v justícii. Analýza v tomto 
bode odporúča okrem iného zvýšenie sudcovských platov, personálne dovybavenie 
špeciálneho súdu, či väčšiu aktivitu pri odhaľovaní korupcie v súdnictve napr. 
prostredníctvom agentov provokatérov. Analýza tiež navrhuje sprísnenie disciplinárneho 
konania voči sudcom pri previneniach proti justičnému kódexu. V časti venovanej štruktúre 
súdov analýza podporila reformu súdnictva realizovanú v roku 2004 prijatím zákona 
č. 371/2004 Z.z. o sídlach  a obvodoch súdov SR. V súvislosti so špecializáciou súdov 
odporúča zvážiť zriadenie daňových a finančných súdov.  
 
Analýza sa ďalej zaoberá novým konkurzným zákonom. Celý rok 2004 sa niesol v znamení 
prípravy zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. PAS aj RÚZ sa na jeho 
pripomienkovaní aktívne podieľali. V kapitole venovanej tomuto zákonu autor zanalyzoval 
pôvodný návrh zákona, ktorý bol predložený Ministerstvom spravodlivosti SR (MS SR) do 
pripomienkového konania v marci 2004 a poukazuje na jeho hlavné prínosy a nedostatky. 
V záverečnej kapitole je vyhodnotená úspešnosť pripomienok PAS a RÚZ k tomuto zákonu 
z hľadiska ich zohľadnenia v schválenom znení zákona. Z 13 zásadných pripomienok bolo 8 
zohľadnených úplne, 2 čiastočne a 3 zohľadnené neboli.  
 
Zámerom projektu nebolo poukázať komplexne na všetky nedostatky spojené so zlou 
funkčnosťou súdnictva a vymáhateľnosťou práva, ale len na vybrané problémy, na ktoré 
upozorňujú podnikatelia a s ktorými sa stretáva v každodennej praxi autor štúdie. PAS je 
presvedčená, že realizácia odporúčaní tohto projektu v praxi môže zlepšiť fungovanie 
súdnictva na Slovensku, čo je v záujme nielen podnikateľov ale aj všetkých občanov SR. 
Zároveň si uvedomuje, že táto oblasť si v budúcnosti vyžiada sústredenú pozornosť 
predovšetkým zo strany MS SR. PAS a RÚZ sú v tomto smere pripravené spolupracovať s 
ministerstvom na ďalších aktivitách, ktoré povedú k lepšiemu súdnictvu a efektívnejšej 
vymáhateľnosti práva. 
 
Výsledky projektu boli odovzdané predstaviteľmi PAS a RÚZ do rúk ministra spravodlivosti SR 
Daniela Lipšica dňa 27. mája 2005. Publikácia je verejne dostupná na internetovej stránke 
PAS (www.alianciapas.sk). 
 
 
Podnikateľská aliancia Slovenska 
V Bratislave 2. júna 2005 
 
 


